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A CIÊNCIA JURÍDICA COMO APARATO ÀS TRANSFORMAÇÃO  

SÓCIO-CULTURAIS DECORRENTES DA IMPLANTAÇÃO DAS 

USINAS SUCROALCOOLEIRAS NO PONTAL DO TRIÂNGULO 

MINEIRO: SOB A ÓPTICA DO DIREITO AMBIENTAL E DOS 

DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 
 

   Talita Cintra Ferreira – UEMG (PIBIC-Fapemig) 

        talitacintra@netsite.com.br 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa integra um projeto, em andamento, intitulado “IMPACTO DAS 

ALTERAÇÕES AMBIENTAIS DECORRENTES DA IMPLANTAÇÃO DAS 

USINAS SUCROALCOOLEIRAS NO PONTAL DO TRIÂNGULO MINEIRO: 

ABORDAGEM DO PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

CULTURAL À LUZ DO DIREITO AMBIENTAL E DOS DIREITOS E GARANTIAS 

FUNDAMENTAIS”, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

Minas Gerais (FAPEMIG) em vigência de março de 2009 a fevereiro de 2010. Insere-se 

na seara do Direito Ambiental e tem como escopo evidenciar os 

desdobramentos/impactos do processo econômico e cultural da implantação 

sucroalcooleira no Pontal do Triângulo Mineiro, sobretudo da cidade de Ituiutaba, 

abarcando a expansão do agronegócio.  

Logo, a presente pesquisa, de natureza qualitativa, tem como objetivo interligar 

os aportes teóricos jurídico-constitucionais e a realidade sócio-cultural da região do 

Pontal do Triangulo Mineiro, sobretudo ao município de Ituiutaba, com o escopo de 

analisar, do ponto de vista do Direito Ambiental e dos Direitos e Garantias 

Fundamentais, o meio ambiente cultural da região do município face à afluência de 

migrantes advindos com o processo de expansão das usinas sucroalcooleiras. 

Ressalta-se que os fluxos migratórios, em especial o estudado, exigem uma 

(re)territorialização das populações humanas que chegam ao novo ambiente, vez que em 

decorrência da ausência de infra-estrutura social há conseqüências imediatas, quais 

sejam   impactos sócio-ambientais-culturais Assim, a dinâmica de construção e 

reconstrução de novas redes sociais, bem como as tendências e as modificações 

causadas no novo ambiente outorgam novas adaptações ao meio sócio-cultural. 

Nessa perspectiva, o homem produz cultura a partir de sua observação da 

natureza, criando símbolos e representações. Logo, a modificação do ambiente natural 

transforma o modo como o homem o observa e entende, surgindo, assim, novas 

representações culturais, bem como são alteradas as redes sociais. 

mailto:talitacintra@netsite.com.br
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2.OBJETIVOS 

Os objetivos do presente trabalho são analisar, do ponto de vista do Direito 

Ambiental e dos Direitos e Garantias Fundamentais, o meio ambiente cultural da região 

do Pontal do Triângulo Mineiro face à afluência de migrantes advindos com o processo 

de expansão das usinas sucroalcooleiras, bem como constatar as alterações ambientais 

decorrentes da implantação das usinas sucroalcooleiras no Pontal do Triângulo Mineiro; 

pesquisar sobre a cultura e o modo de vida dos migrantes; identificar diferenças sócio-

culturais. Apreendendo, dessa maneira, o mecanismo de atuação da ciência jurídica 

frente às vicissitudes culturais do grupo objeto do estudo. Analisar-se-á, sobretudo, as 

alterações no ambiente cultural provocadas pelo fenômeno de migração, por, meio de 

uma ampliação do conceito de cultura.  

 

3.DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO AMBIENTAL BRASILEIRO NA 

PERSPECTIVA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

   

É relevante salientar que a problemática ambiental chegou ao cenário 

recentemente e que sua primeira manifestação internacional foi na Conferência de 

Estocolmo em 1972, em que estabeleceram-se critérios e princípios, comuns 

norteadores de inspiração e guia para preservar e melhorar o ambiente humano. Em 

âmbito nacional, restaram frutíferas discussões acerca desse debate, vez que o Brasil 

como signatário desse documento, compartilhou das reservas dos países em 

desenvolvimento que, até então, alimentavam suspeitas fundadas no conflito de 

interesses entre as nações altamente industrializadas e as nações em fase de 

desenvolvimento industrial ascendente. 

 Nessa perspectiva, tem-se a definição de Desenvolvimento Sustentável , criada 

pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, e diz respeito ao 

“desenvolvimento que atende às necessidades do presente, sem comprometer a 

capacidade das futuras gerações atenderem às suas próprias necessidades”. Na esfera 

infraconstitucional, faz-se alusão a tal definição na Lei 6.938/81 – Política Nacional do 

Meio Ambiente – que em seu artigo 2° dispõe que a Política Nacional do Meio 

Ambiente tem por escopo a preservação, a melhoria e a recuperação da qualidade 

ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento 

sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da 

vida humana”. Em seu art. 4º: “A Política Nacional do Meio Ambiente visará: I – à 

compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da 
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qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico”. Elucida-se que tal lei consagra a 

responsabilidade objetiva para a indenização ou reparação do dano causado ao meio 

ambiente, confiando ao Ministério Público da União e dos Estados a defesa dos 

interesses difusos da coletividade, com legitimidade para propor ação de 

responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente.  

Salienta-se que a preocupação com o meio ambiente é remota. No mundo 

jurídico, as normas de preservação da natureza afloraram no domínio da legislação 

ordinária, como citado outrora, o que se explica pela precedência histórica da lei em 

relação à Constituição. Cita-se, como exemplo, a lei de 1º de outubro de 1828, durante 

o primeiro reinado, que organizava as Câmaras Municipais do Império, incluía sobre os 

assuntos das Posturas emanadas das Câmaras dispor “sobre os depósitos de imundícies 

e quanto possa alterar e corromper a salubridade da atmosfera”, revelando nesta alusão à 

salubridade da atmosfera incipiente e parca preocupação com o meio ambiente.Em fase 

ulterior, no plano do direito privado, o antigo Código civil brasileiro, promulgado em 1º 

de janeiro de 1916, conferiu ao proprietário ou inquilino de um prédio o direito de 

impedir que o mau uso da propriedade vizinha possa prejudicar a segurança, o sossego e 

a saúde dos que o habitam.Nessa perspectiva, DANTAS(1939, p. 223), preleciona: 

 

O mau uso da propriedade como fato prejudicial ao sossego, a 

segurança e à saúde, representa o reconhecimento de que 

valores transindividuais ou sociais poderão condicionar o 

exercício do direito privado por excelência.O sossego repele a 

poluição sonora e a saúde impõe ambiente saudável.As 

exigências de um e de outro, a princípio, no plano individual, 

acabariam conduzindo, no desdobramento da legislação 

ordinária, às noções da qualidade de vida e de meio ambiente, 

elaboradas mais tarde, para a preservação de valores que o 

direito individualístico não alcançou nas formulações clássicas 

do direito de propriedade. 

 

De forma que, inicialmente, a preocupação com o meio ambiente restringia-se 

basicamente à esfera individual, tanto que essa problemática se encontrava disciplinada 

no Código Civil de 1916, que, com efeito, tinha uma feição nitidamente individualista, 

expressão da concepção político-filosófica vigorante depois do triunfo da Revolução 

Francesa, sendo o homem o centro do mundo e capaz, com a sua vontade e a sua razão, 

de ordená-lo. 

Segundo HORTA (1995, p.23), a proteção ao meio ambiente e à natureza 

despontou na codificação do direito de forma fragmentária e setorial para se expandir 

em legislação própria: o Código de Águas (Decreto-Lei nº 852, de 11 de novembro de 

1938), o Código Florestal (Lei nº 4771, de 15 de setembro de 1965), o Código da Caça 
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(Lei nº 5197 de 3 de janeiro de 1967), o Código de Pesca (Decreto-Lei nº 221, de 28 de 

fevereiro de 1967), o Código de Mineração (Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 

1967), o Código Brasileiro do Ar (Lei nº 6833, de 30 de setembro de 1980).De maneira 

que, nessa legislação codificadora, o meio ambiente não foi o objeto principal da lei.A 

referência ao mesmo e à natureza foi incidental, condensada em normas breves e 

resumidas, refletindo a percepção do legislador de cada época.  

Não obstante isso, verifica-se que o ingresso da questão tangente ao meio 

ambiente na legislação federal brasileira ocorreu em data mais recente. A legislação 

pioneira fundou-se na competência constitucional da União Federal para legislar sobre 

normas abstratas e gerais de defesa e proteção de saúde contemplada na Constituição 

Federal de 1967 (art. 8º, XVII, c). Posteriormente, a primeira manifestação legislativa 

em âmbito infra-constitucional de proteção autônoma do meio ambiente deu-se com a 

expedição do Decreto-Lei nº 1.413, de 14 de agosto de 1975, o qual disciplinava sobre o 

controle da poluição do meio ambiente provocada por atividades industriais.De forma a 

instituir uma política de natureza preventiva a fim de que as indústrias instaladas ou a 

serem instaladas no território nacional fossem compelidas a prevenir e/ou corrigir os 

malefícios da contaminação do meio ambiente.Esse Decreto-Lei refletiu a posição do 

governo brasileiro em face da Declaração de Estocolmo sobre o meio ambiente. 

Os propósitos elencados nesse dispositivo legal foram ampliados em legislação 

federal posterior, manifestando às exigências da consciência coletiva.  

A Constituição Federal de 1988, por sua vez, elencou o conceito de 

Desenvolvimento Sustentável, nos artigos 175 e 225. O primeiro artigo insere-se no 

Capítulo que dispõe da Ordem Econômica e Financeira e o segundo no Capítulo do 

Meio Ambiente, ambos visam o desenvolvimento econômico-social, não olvidando a 

preservação e defesa do meio ambiente para as presentes e futuras gerações. 

O Capítulo do Meio Ambiente é um dos mais relevantes e avançados da 

Constituição da República Federativa do Brasil. Sendo que a mesma define o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado como direito de todos. Tem natureza jurídica de 

bem de uso comum do povo, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e subsequentes gerações.  

Com promulgação da Constituição da República de 1988, a coletividade passou 

a ser agente ativo nas decisões, nas políticas ambientais e principalmente, no que se 

tange ao desenvolvimento sustentável, pois está disposto, como citado outrora, que o 

meio ambiente é bem de todos, cabendo ao Poder Público e à coletividade defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O que ressalta o modelo de cooperação 
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no tangente às questões sócio-ambientais, de forma a descentralizar a problemática das 

políticas sócio- ambientais. Por conseguinte, destinatário de normas constitucionais 

desse tipo não é, tão-somente, o Estado.Não se trata de simples regra de organização, 

mas de verdadeira norma de conduta. Sua observância impõe-se a todos, quais sejam: 

órgãos do Poder publico,  pessoas de direito privado e sociedade civil. 

Em seu artigo 225, § 2º, a Carta Magna dispõe os meios apropriados para se conseguir 

preservar tal bem jurídico, quais sejam: 1) preservar e restaurar os processos ecológicos 

essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; 2preservar a 

diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades 

dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; 3) definir, em todas as 

unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente 

protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada 

qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua 

proteção; 4) exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 

ambiental, a que se dará publicidade; 5) controlar a produção, a comercialização e o 

emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a 

qualidade de vida e o meio ambiente; 6) promover a educação ambiental em todos os 

níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 7) 

proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco 

sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a 

crueldade. Concomitantemente, no mesmo dispositivo legal em seu § 4°, declara que a 

Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-

Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma 

da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive 

quanto ao uso dos recursos naturais. 

Nessa perspectiva, observa-se que o desenvolvimento sustentável é formado pela 

tríade econômica/social/ambiental, sendo que todos esses elementos se equivalem. Tais 

fatores são especificamente consubstanciados nos Direitos Individuais, Coletivos e aos 

Sociais dispostos nos artigos 5º e 6º da Norma Ápice. 

Concomitantemente, visa-se o crescimento econômico e o desenvolvimento 

social, todavia não se olvida da tutela para com o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado.  

 Deve-se ter em vista que a política ambiental só será bem sucedida se ela estiver 

ligada intrinsicamente a uma política de progresso social, isto é, meio ambiente e 
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desenvolvimento não devem ser dissociados. Nesse contexto, observa-se que a cultura 

de destruição ambiental, no Brasil, tem seus primórdios com o modelo econômico de 

extração do pau-brasil, principalmente na vegetação de Mata Atlântica do litoral 

brasileiro.Além disso, a posteriori, o país continua com o modelo sócio-econômico 

baseado na exploração de recursos naturais como o ciclo do ouro, em Minas Gerais, e o 

ciclo da borracha, já nos séculos XIX e XX na Amazônia.Assim, constata-se que a 

destruição ambiental constitui-se como processo cultural, logo uma possível solução 

está representada na educação de qualidade e de acesso público como um veículo de 

contestação da estrutura cultural brasileira, modificando-a. 

 Não obstante isso, ressalta-se que o Brasil foi um dos paises pioneiros a incluir 

em sua Constituição um capítulo sobre o meio ambiente. É inegável que o simples fato 

de incluir na Carta Magna determinados princípios não é suficiente para que os mesmos 

sejam respeitados, logo a inclusão deles significou um grande avanço em termos de 

tutela ambiental. 

 Segundo SACHS (2000), são três os critérios essenciais: o social, o ecológico e 

o econômico. Na seara social, o intuito é salvaguardar o bem estar de todos. O critério 

ecológico é embasado pelo postulado ético de solidariedade com as gerações futuras. O 

último critério, o econômico, trata-se de um problema instrumental. Sendo que deve o 

crescimento econômico ser compreendido a nível macro-social, até onde não interfira 

nas questões sociais e ecológicas.  

O processo de desenvolvimento da sociedade, sob a égide do Estado de Direito, 

almejou cada vez mais a proteção do indivíduo e do meio que o cerca, o que foi 

concretizado através de documentos que consagraram direitos comuns a todos os 

homens, os direitos fundamentais. 

No que se refere à historicidade de tais direitos, verifica-se que esta categoria 

jurídica possui uma classificação tripartida, vez que os mesmos foram, paulatinamente, 

sendo reconhecidos constitucionalmente, dividindo-se em direitos fundamentais de 

primeira, segunda e terceira geração. 

Os primeiros aludem aos direitos de defesa dos indivíduos contra possíveis 

arbitrariedades do estado, classificam-se como os direitos civis, individuais ou políticos. 

Na segunda fase da evolução dos direitos fundamentais, reconheceram-se os 

direitos da segunda geração, os quais têm por essência a preocupação com as 

necessidades mínimas do indivíduo.  

Com o avanço das relações sociais, constatou-se que seria necessária a tutela por 

parte do Estado em determinados interesses coletivos a fim de propiciar maior 
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dignidade na vida dos particulares e da sociedade de uma forma geral. Assim emergiram 

os direitos fundamentais da terceira geração. De forma que com o evoluir da história, 

constatou-se que não bastava apenas a proteção da liberdade individual e das 

necessidades indispensáveis do homem, era necessário também a preservação dos 

interesses da coletividade. Via de consequencia surgiu a tutela ambiental em toda sua 

magnitude. 

Outrossim, a defesa do meio ambiente, além de integrar os direitos fundamentais 

da terceira geração, enquadra-se na definição de direito coletivo, vez que diz respeito ao 

interesse comum da coletividade.  

A partir do exposto acima, evidencia-se a correlação histórico-ambiental entre a 

Conferência de Estocolmo de 1972 e a Legislação Federal brasileira, toda ela posterior 

ao clamor recolhido da aludida reunião, vez que a preocupação com o meio ambiente de 

forma autônoma e objeto central de determinados dispositivos legais percorreu três 

etapas iniciado em 1975: a primeira caracterizada pela política preventiva, exercida por 

órgãos da administração federal, predominantemente; a segunda coincide com a 

formulação da Política Nacional do Meio Ambiente, a previsão de sanções e a 

introdução do princípio da responsabilidade objetiva para indenização ou reparação do 

dano ambiental; e a terceira representada por dupla inovação: a criação da ação civil 

pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, sob a jurisdição do 

Poder Judiciário, e a atribuição ao Ministério Público da função de patrono dos 

interesses difusos da coletividade no domínio do meio ambiente. Nesta fase insere-se a 

preocupação com o Desenvolvimento Sustentável. 

A ascensão do meio ambiente à condição de tema e de norma constitucional 

pressupõe este anterior percurso no domínio da legislação ordinária federal, em etapas 

sucessivas, nas quais foi-se aprimorando a definição dos objetivos, dos meios e dos 

instrumentos de proteção ambiental. Entretanto, não há coincidência no tempo quanto 

ao tratamento dispensado ao meio ambiente na Lei e na Constituição.No primeiro caso, 

a atenção dispensada pelo legislador à natureza, aos seus frutos e manifestações 

ambientais mergulha raízes no Direito Colonial, prossegue de forma indiferenciada na 

legislação codificada em regras incidentais, até alcançar o tratamento autônomo da 

própria legislação.Percebe-se, pois, que o processo de percepção do legislador e da 

sociedade civil no que se refere à preocupação ambiental se deu de modo gradual. 

Diversa é a situação da problemática no domínio do Direito Constitucional. As 

constituições brasileiras de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946 e 1967 não contêm regra 

sobre meio ambiente nem empregam a palavra identificadora da moderna preocupação 
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ecológica. Não obstante isso, a Carta Magna de 1988 tornou objeto de atividade 

legislativa federal e estadual a questão ambiental como também a destacara no Capítulo 

VI da ordem social. 

 

4.A TRANSFORMAÇÃO DO MEIO AMBIENTE CULTURAL NO PONTAL DO 

TRIÂNGULO MINEIRO DECORRENTE DA IMPLANTAÇÃO DAS USINAS 

SUCROALCOOLEIRAS 

 

Preliminarmente, vislumbra-se que o Direito brota da história sócio-cultural e 

que, por isso, deve ser analisado como uma realidade que está perpétuo movimento e 

acompanhar às exigências e necessidades da vida, inserindo-se na história. De maneira 

que, a evolução da vida social traz em si novos fatos que devem também encontrar 

respaldo na Ciência Jurídica. Nessa perspectiva, o Direito é um dado que abrange 

diferentes experiências que se complementam e suplementam, sejam elas históricas, 

culturais, sociais, antropológicas e sociológicas. 

Assim, a realidade sócio-cultural da atual conjuntura não pode ser ignorada. 

Particularmente, o presente estudo atenta-se aos novos fluxos migratórios e suas 

imbricações no contexto social e cultural, neste caso na sociedade do Pontal do 

Triângulo Mineiro, sobretudo ao município de Ituiutaba.  

 Ressalta-se que toda a nossa cultura, toda a nossa história repousa na 

valorização da existência humana individual para os fins da coletividade, assim não há 

vida humana que exista meramente para si. Toda ela existe, ao mesmo tempo, em 

função do mundo. Todo homem atua, na sua posição, ainda que de maneira muito 

limitada, pelos fins culturais da coletividade. Uma vez que o homem não tem 

significação a posteriori da teia de relações sociais que permeia a sociedade. Assim, 

cada um produz e reproduz, ao mesmo tempo, significações recíprocas. 

Com estas atuações orientadas, se produz uma forma de existência por todos em 

que se assentam a garantia e o progresso da cultura. Cultura esta que está em um 

permanente devir, se remodelando a todo instante, de acordo com as intrínsecas relações 

que o homem estabelece com o meio ambiente que o cerca, ou seja, o processo de 

transformação da natureza reflete no homônimo processo do devir cultural humano, 

com a criação de novos símbolos, representações e entendimento do homem-natureza. 

Cita-se, como exemplo, o atual processo de destruição ambiental em que se evidenciou 

as catastróficas transformações ambientas representadas em aquecimento global, 

extinção de espécies da fauna e flora, alteração da dinâmica climática, aumento do nível 

oceânico, dentre outros. A partir desses acontecimentos, o homem passou a 
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compreender, de forma mais clara, as conseqüências de suas ações, entendendo a 

natureza como um ciclo de causa- conseqüência, ressignificando-a como mera entidade 

a ser explorada. 

Dessa forma, analisar o espaço social de uma determinada região é analisar 

também a cultura do povo pertencente a este local.  

Outrossim, a partir dos dados coletados junto aos migrantes, tem-se que, embora 

inseridos em outra região, as mudanças estruturais em suas dinâmicas de vivência não 

modificaram estruturalmente, seja porque continuam a suportar a dinâmica de um 

sistema econômico opressor, seja porque, no atual contexto histórico, foram-se 

perdendo a cultura típica de seu povo, caracterizando assim um desenraizamento, tanto 

pelo processo de globalização, que diminui as fronteiras geográficas, mas não as 

disparidades econômicas, que acentuam cada vez mais, tanto pelo fato de que 

continuam a tangenciar. 

De maneira que, a expansão da lavoura da cana de açúcar redefine e reconfigura 

a dinâmica do espaço social, sobretudo o do Pontal do Triângulo Mineiro, interferindo 

na relação homem/natureza e recodifica os fluxos migratórios, alterando assim o meio 

ambiente cultural da região. Compreendendo que este é a interação e articulação entre o 

ambiente “natural” e os espaços e redes sociais construídos e reconstruídas pelo homem.  

Assim, um aspecto pouco ressaltado e analisado nos registros históricos da 

expansão sucroalcoleiras é sua imbricação na trajetória sócio-cultural dos indivíduos. 

De forma que, comumente, dá-se respaldo às relações econômicas e naturais, olvidando, 

muitas vezes, do aspecto cultural. 

Há de salientar que a apropriação do espaço geográfico, na região estudada, está 

relacionada à monocultura, tradicional na localidade, vez que outrora a região de 

Ituiutaba já foi considerada a “capital do arroz”.  

Preliminarmente, elucida-se que a cultura açucareira entremeou três povos 

distintos, quais sejam: o branco europeu, o negro africano e o indígena brasileiro. 

Analogamente, na atual conjuntura, a expansão da cana-de-açúcar está entremeando a 

cultura nordestina com a mineira, vez que migrantes nordestinos se deslocam para a 

região do Pontal do Triângulo Mineiro a fim de trabalharem na lavoura açucareira. 

Dessa forma, modos de vida, culturas, relações sociais, por vezes, diferentes se 

relacionam em um espaço social comum. O presente estudo tem como escopo verificar 

se no presente momento há um choque cultural, tal como existiu outrora, vez que, no 

passado, o regime escravocrata submetia o negro à indignidade, retirando-lhe o direito 

expressar e manter suas tradições culturais. Sabe-se que os escravos trazidos através do 
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tráfico intercontinental eram impedidos de externarem sua própria cultura, em 

detrimento da imposição da cultura dominante. 

Historicamente, há registros que demonstram como forma de manterem vivas 

suas raízes culturais, o povo africano “disfarçava” suas tradições ao incorporar 

elementos da cultura portuguesa, processo conhecido como sincretismo. Um exemplo 

são os traços sincréticos na religiosidade popular. Para saber: sincretismo é uma fusão 

de doutrinas de diversas origens, seja na esfera das crenças religiosas, seja na esfera 

filosófica.  

Dessa maneira, o estudo também tem como objetivo apreender se existe uma 

imposição da cultura local (mineira) aos novos integrantes da sociedade, os migrantes 

nordestinos. Concomitantemente, procura-se descobrir se tais membros são, de fato, 

integrantes da comunidade local, ou se, minimamente o consideram. O presente 

trabalho, por meio dos questionários apresentados, aponta, aparentemente, para a não 

imposição cultural sobre os migrantes, que se dizem adaptados ao contexto regional. 

Não obstante, afirmam que não há interação efetiva com a população local. Além disso, 

percebe-se uma tentativa de preservação da identidade cultural nordestina, vez que 

como afirma o migrante José Antônio de Melo, 23 anos, Campo Alegre, Alagoas, ao ser 

perguntado se incorporou alguma prática/costume da região do Pontal diz:  

Não...ainda não aprendi não. Além do mais, eu vou tentar manter o meu 

costume mesmo, ser como eu sou, da minha região, eu não tentar mudar 

essa parte não.” (...) “Vou ser resistente a essa nova cultura. 

 

Ao ser indagado o motivo pelo qual reage (reagirá) dessa forma, o entrevistado 

diz:  

 

ah, eu não sei, depende muito da...depende muito da pessoa, né?Umas 

vezes, eu não gosto de alguns costumes daqui. Por exemplo, alguns tipos de 

brincadeira, as dança, o jeito de dança, as musica, eu não gosto da musica 

daqui, então eu acho que a minha região...é melhor, em parte, nisso, mas 

pra trabalho aqui é melhor. 

 

Apreende-se, pela fala supracitada, que alguns migrantes se mostram resistentes 

à cultura local. Nesse sentido, o sincretismo constitui-se como um elemento de 

preservação da cultura nordestina e, ao mesmo tempo, elemento de transformação do 

ambiente cultural local. Cita-se, como exemplo, a alimentação, em que alimentos 

característicos da cultura nordestina são elaborados ao modo local, assim como 

temperados com elementos locais. Segundo ainda o entrevistado José Antônio de Melo:  

 
o tempero é tudo diferente...não gostei do tempero daqui não.Mas, a gente 

procura fazer do nosso jeito alagoano, então pra mim tá tudo bem.(...). Nós 

fazemos o cuscuz, que é o...que é o... pão de milho,que é o pão milho, então 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Doutrina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
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é muito diferente, a fuba é muito diferente, o preparo da fuba é muito 

diferente, a massa do fubá, é muito diferente da de lá.Aqui ela seca mais 

rápido, lá ela demora para secar, pode amanhecer o dia, ela pode ficar seca, 

mas se você colocar um pouco de água, ela fica fofinha, como se fosse 

cuzido na hora.Entendeu? 

 

 Nesse fragmento, percebe-se o sincretismo alimentar, em que o cuscuz, prato 

típico nordestino, é preparado com os ingredientes da região, bem com o modo local de 

preparo.  

Elucida-se, ainda, que a concepção de identidade cultural vem se transformando 

ao longo do processo civilizatório, tanto quanto o meio ambiente cultural de uma 

determinada região também se modifica. Outrora, entendia-se o sujeito como unificado 

desde seu nascimento, dotado das capacidades de razão, consciência e ação, atualmente, 

o sujeito é entendido como formado a partir de suas relações com outras pessoas que 

mediam seus valores, sentidos e símbolos expressos em uma cultura. Em tal acepção, as 

identidades culturais, à medida que o homem internaliza significados e valores, 

alinham-se com os lugares e objetivos que cada qual ocupa no mundo social e cultural 

em que está inserido. O que significa que o mundo exterior é que muda e fragmenta o 

indivíduo, outorgando-o a assumir várias identidades, vez que o ambiente é considerado 

provisório e variável.  

Segundo MIRANDA (2000): 

O sujeito pós-moderno, conseqüentemente, não tem uma identidade 

fixa, essencial ou permanente, por estar sujeito a formações e 

transformações contínuas em relação às formas em que os sistemas 

culturais o condicionam. Em outras palavras, o sujeito pós-moderno é 

definido historicamente, e não mais biologicamente (como preferem 

os que defendem identidades raciais originais, mas sem bases 

científicas), porquanto o sujeito assume identidades diferentes em 

diferentes momentos, afetadas tanto pelos processos de socialização 

quanto de globalização dos meios de comunicação e informação. A 

sociedade em que vive o sujeito não é um todo unificado e 

monolítico, uma totalidade, que flui e evolui a partir de si mesma, 

pois está também constantemente sendo descentrada e deslocada por 

forças externas. 

O que denota que o indivíduo da contemporaneidade é definido historicamente, 

vez que assume diferentes identidades em diferentes momentos. Tais identidades são 

afetadas tanto pelo processo de socialização quanto pelo de globalização dos meios de 

comunicação e informação. Tal processo é consequencia de que a sociedade está em um 

constante devir, e o sujeito que nela está inserido não poderia ser estático, monolítica, se 

a mesma não o é. 

 Neste contexto, o presente estudo segue o pensamento de MIRANDA (2000), 

quando o mesmo afirma que deveria se falar em identificação ao contrário de 
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identidade, vez que se trata de um processo, de modo que deve ser apreendido em sua 

dialética. Essa identidade não é plena nos indivíduos, ao contrário, ela precisa ser 

desenvolvida, interpretada e representada.  

Insere-se dessa maneira as identidades regionais, no caso a do Pontal do 

Triângulo Mineiro, que são (re)formadas a partir de uma representação. Uma região é, 

nesse processo, formador de uma identidade, uma comunidade simbólica em um 

sistema de representação cultural. Em outras palavras, trata-se de um discurso, imbuído 

de sentidos e significados que influenciam e sofrem influência tanto das concepções 

quanto das ações que os indivíduos tem de si mesmos. 

Analogamente o estudo de MIRANDA (2000) com o contexto nacional: 

Não é ocioso lembrar que tais identidades, no caso do Brasil, estão 

embutidas em nossa língua e em nossos sistemas culturais, mas estão 

longe de uma homogeneidade – que já não perseguimos –; ao 

contrário, estão influenciadas (as identidades) pelas nossas diferenças 

étnicas, pelas desigualdades sociais e regionais, pelos 

desenvolvimentos históricos diferenciados, naquilo que denominamos 

"unidade na diversidade". Como todas as nações, mas bem mais do 

que a maioria delas, somos híbridos culturais e vemos esse processo 

como um fator de potencialização de nossas faculdades criativas. 

 

Embora, tal como citado anteriormente, as mudanças estruturais no cotidiano 

dos migrantes tenham ocorrido de maneira tênue, não há homogeneização de suas 

culturas e identidades. Pelo contrário, algumas querelas identitárias se mantêm vivas, tal 

como sua alimentação, modo de falar, suas danças, costumes e práticas. Assim, muitos 

migrantes, chegam a afirmar que se multiplicam diferentes bolsões de identidades 

locais, de inspiração religiosa, étnica ou comportamental, reanimadas e fomentadas 

como maneira de resistir à introdução de novos modos identitários uniformizantes. A 

tendência para a cristalização e difusão de uma, ou de algumas poucas linhas de força de 

alcance global, surge como mais nítida no campo da economia do que no campo da 

cultura.  

Esse quadro relativo à identidade cultural não se manifesta apenas no chamado 

mundo em desenvolvimento. Países desenvolvidos vêem na preservação da identidade 

nacional o instrumento decisivo para autocapacitação, não apenas em assuntos culturais 

como científicos e tecnológicos, com suas claras dimensões econômicas. Medidas de 

exceção são formuladas para proteger a cultura local em suas mais variadas formas e, 

mais que isso, é resguardado o “linguajar”, tal como o fazem os migrantes nordestinos, 

a exemplo de (colocar exemplo). 

O que evidencia que os fluxos migratórios, em especial o estudado, exigem uma 

(re)territorialização das populações humanas que chegam ao novo ambiente, vez que em 
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decorrência da ausência de infra-estrutura social há conseqüências imediatas, quais 

sejam   impactos sócio-ambientais-culturais Assim, a dinâmica de construção e 

reconstrução de novas redes sociais, bem como as tendências e as modificações 

causadas no novo ambiente outorgam novas adaptações ao meio sócio-cultural. 

 

4.METODOLOGIA 

 

Ressalta-se que a pesquisa em questão é de natureza qualitativa, vez que consiste 

em obter dados descritivos mediante contato interativo e direto do proponente com o 

respectivo objeto de estudo. Como preleciona WILDEMUTH (1993), os pesquisadores 

ao utilizarem métodos qualitativos estão preocupados em analisar o processo social, 

descrevê-lo e interpretá-lo. Utilizar-se-á também do estudo de caso, vez que se pretende 

examinar, o mais detalhadamente quanto for possível, o meio ambiente cultural da 

região em estudo e o grupo social que se descolara para tal região para servir como 

força de trabalho para as Usinas Sucroalcooleiras.  

Na metodologia, o processo investigativo será desenvolvido de forma a 

identificar e apreender a temática proposta: Assim, analisar-se-á documentos-chave e 

entrevistas semi-estruturadas, bem como far-se-á o levantamento do atual estado da arte 

na temática proposta, levantando bibliograficamente dados relevantes para este estudo.   

  

CONCLUSÕES 

 

Conclui-se que, na atual conjuntura, a expressão desenvolvimento incorpora em 

seu significado aspectos sociais, culturais, políticos e econômicos. Sendo, um conceito 

pluridimensional. No aludido conceito encontra-se implícita a noção de busca de 

crescimento sem destruição. De acordo com o mesmo, propõe-se uma re-criação do 

modelo econômico vigente, para que este procure satisfazer as necessidades presentes, 

sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias 

necessidades. Portanto, almeja-se a conjugação entre desenvolvimento e meio ambiente, 

de forma a integrar os objetivos constitucionais tal qual a ordem econômica e social 

com a questão ambiental.  

Assim, pondera-se que novos valores e princípios estão se consolidando 

enquanto direitos individuais e/ou sociais, o que significa dizer que o ordenamento 

jurídico brasileiro tem acompanhado as novas exigências sócio-culturais pela qual passa 

a sociedade. De forma que o Direito não pode ser apreendido e entendido a posteriori 
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da conjuntura sócio-econômica que o circunscreve, mas deve ser compreendido na 

dialética do desenvolvimento sócio-cultural da experiência jurídica humana, afirmando 

assim novos princípios e tendências, deve ser fruto dos desejos e anseios mais latentes 

de uma sociedade. Assim, salienta-se a necessidade de encarar a Ciência Jurídica em 

seu caráter prospectivo e dinâmico, como uma realidade histórico-cultural. 
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Este trabalho tem como objetivo contribuir para os estudos históricos no campo 

do Direito e da Educação tomando como eixo de análise as relações estabelecidas entre 

a criminalidade e a educação da infância no âmbito do projeto republicano de expansão 

e modernização da escola pública ocorrido em Minas Gerais no início do século XX. A 

perspectiva teórica e metodológica adotada inscreve-se na abordagem da História 

Cultural e busca apreender aspectos da cultura jurídica e cultura escolar presentes nos 

debates políticos veiculados na imprensa periódica do Triângulo Mineiro.  

O conceito de representação formulado por Chartier1 consiste em importante 

referência de análise, uma vez que permite o exame dos documentos, entendendo-os 

como prática discursiva que dá a ver as representações perspectivadas pelas posições 

ocupadas por seus autores, pois estas “são sempre determinadas pelos interesses de 

grupo que as forjam. Daí, para cada caso, o necessário relacionamento dos discursos 

proferidos com a posição de quem os utiliza”2. O procedimento de crítica das fontes 

                                                 
1
 Para o autor “As percepções do social não são de forma alguma discursos neutros: produzem estratégias 

e práticas (sociais, escolares, políticas) que tendem a impor uma autoridade à custa de outras, por elas 

menosprezadas, a legitimar um projeto reformador ou a justificar, para os próprios indivíduos, as suas 

escolhas e condutas. Por isso esta investigação sobre as representações supõe-nas como estando sempre 

colocadas num campo de concorrências e de competições cujos desafios se enunciam em termos de poder 

e de dominação.” CHARTIER, R., A história cultural: entre práticas e representações, Rio de Janeiro: Difel, 

1988, p. 17. 

2
 Id. Ib.  
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primárias3 possibilita, nessa ótica, um critério de leitura e tratamento dos documentos, 

atento ao lugar de produção dos mesmos, buscando-se historicizar sua linguagem, 

problematizando-se seus limites e as circunstâncias de sua produção. 

No diálogo entre a História do Direito e História da Educação, este ensaio 

examina artigos da imprensa local considerando que, no cenário de transformações 

históricas que redefiniam o campo econômico, político, social e cultural entre a segunda 

metade do século XIX e início do XX, as propostas e políticas públicas direcionadas 

para as "crianças pobres", expressam as concepções de infância construídas pelos atores 

sociais preocupados em erradicar a criminalidade e a vadiagem infantil com intuito de 

consolidar a ordem urbana e construir o progresso da nação.    

As mudanças sociais que ocorriam no cenário internacional, materializadas 

principalmente na acelerada urbanização, nas inovações técnicas e na industrialização 

da produção econômica, ancoravam-se nos parâmetros da modernidade que comportava 

os valores da ciência, do progresso, da razão e da ordem4.  As autoridades políticas 

brasileiras, nos anos iniciais do regime republicano, teceram suas críticas à “velha 

ordem” que regia a sociedade imperial – considerada “decadente” e “retrógrada” pelas 

mazelas herdadas do colonialismo e da escravidão – e se empenharam na realização de 

um projeto de modernização que visava “reformar”, “regenerar”, “civilizar” a sociedade 

e o país com intuito de formar uma população ordeira, laboriosa, com sentimento de 

pertença à pátria brasileira. De acordo com Sevcenko,  

 

 

 

Era como se a instauração do novo regime implicasse pelo mesmo ato o 

cancelamento de toda a herança do passado histórico do país e pela mera reforma 

institucional ele tivesse fixado um nexo co-extensivo com a cultura e a sociedade 

das potências industrializadas.
5
 

                                                 
3
 Optou-se por atualizar a grafia dos documentos utilizados para facilitar a leitura dos mesmos. 

4
 SEVCENKO, Nicolau. "O prelúdio republicano, astúcias da ordem e ilusões do progresso" In: 

SEVCENKO, Nicolau (Org.) História da vida privada no Brasil: República: da Belle Époque à era do 

rádio. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, Vol. 3. P. 7 

 

 

5
  Id. ib. p.27  
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Com o intuito de “forjar um Estado-Nação moderno e eficaz em todas as suas 

múltiplas atribuições diante das novas vicissitudes históricas”6, os republicanos 

buscavam “acertar os ponteiros brasileiros com o relógio global” em conformidade com 

os modelos europeus ou norte-americanos, “fossem esses os modelos da missão 

civilizadora das culturas da Europa do Norte, do urbanismo científico, da opinião 

pública esclarecida e participativa ou da crença resignada na infalibilidade do 

progresso” 7. 

Em Minas Gerais, o projeto de modernização idealizado por intelectuais e 

políticos republicanos visava aliar o progresso material e econômico da sociedade ao 

“progresso das mentes”, buscando “incorporar culturalmente os sujeitos sociais em suas 

diferentes manifestações, na perspectiva da formação de homens e mulheres civilizados 

e educados”8. 

No interior do projeto civilizatório republicano, a infância era concebida de 

modo ambivalente, representada de um lado pela “criança” que se desejava – associada 

aos valores da disciplina, ordem e trabalho – de outro lado pelo “menor” – vinculado à 

pobreza, ociosidade, vadiagem, rebeldia, criminalidade – que precisava ser regenerado, 

disciplinado, educado. Desta forma, as concepções de “criança” e “menor” assumiram 

contornos com base no discurso médico-higienista predominante no período em tela, no 

qual a escolarização configura-se como estratégia fundamental de civilização da 

infância com o propósito de regenerar os possíveis delinqüentes e criminosos do futuro.  

Diferentes setores da sociedade empenharam-se na construção de um ideal de nação a 

partir dos preceitos da moralização e higienização dos hábitos considerados prejudiciais 

ao progresso do Estado e da Nação. A esse respeito, é pertinente a observação de 

Gondra: 

 

O projeto civilizatório tem na higienização do mundo social uma de suas faces mais 

expressivas. Civilizar e higienizar conformam uma gramática fortemente articulada. 

No entanto o reordenamento político, econômico e cultural, por exemplo, impôs 

outros signos que deveriam contribuir para marcar e identificar o Brasil do início do 

                                                 
6
 SEVCENKO, Nicolau. Literatura como Missão: tensões sociais e criação cultural na Primeira 

República. São Paulo: Brasiliense, 2003. p. 47. 

7
 SEVCENKO, Nicolau . O prelúdio republicano... op cit.p. 14; 27. 

8
 VEIGA, Cynthia G. e FARIA FILHO, Luciano M. de. “Belo Horizonte: a escola e os processos 

educativos no movimento da cidade”. In: Vária História. Belo Horizonte, nº18, 1997. p. 204. 
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século XX. Um deles foi a própria idéia de progresso e outra a de ordem, 

desdobráveis em vários níveis e esferas. No registro desses deslocamentos, contudo, 

é possível detectar permanências, sendo uma delas a própria vontade de higienizar a 

sociedade, a escola e a infância.
9
 

 

Nessa ambiência, a situação das crianças identificadas como delinqüentes ou 

desamparadas, fundamentalmente, àquelas oriundas das famílias pobres é vista como 

um problema a ser enfrentado na perspectiva da prevenção e regeneração. Amparados 

na abordagem higienista, diversos intelectuais oriundos dos diferentes campos de 

saberes debatiam propostas voltadas para a expansão e modernização da escola pública, 

concebida como instância de regeneração social capaz de evitar que aquelas crianças 

fossem esmagadas pelo vício, ociosidade e criminalidade moldando-lhes o caráter para 

construir um “cidadão republicano” disciplinado e laborioso.  

 

Aspectos da Cultura Jurídica nas concepções de Infância e Menoridade  

 

No bojo das transformações ocorridas durante a Primeira República, o 

pensamento teórico-jurídico brasileiro também foi alvo de propostas e projetos de 

inovação pautados nos ideais de modernização republicanos. No âmbito penal, a Escola 

Positiva – também denominada Escola Naturalista ou Nova Escola Penal – teve grande 

repercussão entre os juristas reformadores brasileiros, que tinham como escopo colocar-

se em sintonia com os países civilizados ao buscar o que havia de mais recente em 

termos de doutrinas penais. 

A Nova Escola Penal postula a substituição do individualismo10 preconizado pela 

Escola Clássica11 e adota a concepção de Defesa Social afirmando a necessidade de 

atuação positiva do Estado na realização dos fins sociais. Nessa ótica, o Estado 

configura-se como defensor da sociedade face à ação nociva do delinqüente, antepondo, 

                                                 
9
 GONDRA, José G. Escola, infância e escolarização. Rio de Janeiro: 7letras, 2002. 

10
 A respeito das críticas ao individualismo postulado pela Escola Clássica, Bitencourt observa que os 

positivistas “entendiam que o Estado tinha ido longe demais na proteção dos direitos individuais, 

sacrificando os direitos coletivos.”  BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal v. 1.   Parte 

Geral. 14ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p.57  

11
 Sobre a Escola Clássica Cf. entre outros MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal. (3 

vol.) 13ªed. São Paulo: Atlas, 1998; BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal... op. 

cit.; PRADO, Luiz Régis. Curso de Direito Penal Brasileiro, Parte Geral, São Paulo, RT, 1999. 
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desta forma, os interesses coletivos aos individuais.12 A intervenção estatal pautada na 

idéia de Defesa Social priorizava a ação preventiva, o que justifica o destaque dado à 

questão da infância na perspectiva do tratamento tutelar ou assistencial do menor. 

Opondo-se aos pressupostos da Escola Clássica, que enfatizavam o 

esquadrinhamento do crime, os juristas adeptos da Escola Positiva tinham como foco a 

análise do criminoso: “Observava-se o homem, antes de se observar o crime. Primeiro o 

doente, depois a doença”13. Apoiados em um pretenso discurso racional, preconizavam 

abordagens científicas acerca do crime e do criminoso, utilizando-se principalmente de 

teorias biopsíquicas para qualificar e mensurar o indivíduo. Nesses termos, deslocam o 

eixo analítico do crime (natureza e gravidade) para o réu, julgando sua capacidade de 

adaptação, normalidade ou anormalidade biopsíquica e principalmente sua 

periculosidade. Desta forma, molda-se um pensamento jurídico embasado em novas 

concepções e matrizes teóricas, importando aspectos da Antropologia Criminal, 

Criminologia e Sociologia Criminal ao construir conceitos relacionados às idéias de 

criminoso nato, atavismo, loucura moral e periculosidade do delinqüente. 

Na efervescência das novas concepções e teorias jurídicas, o discurso penal 

brasileiro nas primeiras décadas republicanas era ambivalente, tecendo diferentes 

interpretações dos principais expoentes do pensamento renovador europeu – Cesare 

Lombroso (L´Uomo Delinquente), Enrico Ferri (Sociologia Criminale) e Rafael 

Garofalo (Criminologia). A esse respeito, são pertinentes as observações de Alvarez: 

Longe de se apresentarem somente como "idéias fora do lugar", ou 

como simples modismo da época, as novas teorias criminológicas 

parecem responder às urgências históricas que se colocavam para certos 

setores da elite jurídica nacional. Não se pode negar, entretanto, que o 

estilo dos autores brasileiros, ao incorporarem as novas teorias, é 

bastante eclético e, na maioria das vezes, pouco original em termos 

teóricos. O ecletismo manifesta-se na tendência a apagar as diferenças 

entre as diversas correntes de pensamento voltadas para o problema 

criminal, tal como se definiam na Europa, justapondo autores e teorias 

rivais.
14

 

                                                 
12

 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal... op. cit 

13
 SAVINO FILHO, Carmine Antonio. “Evolução do Direito Penal” in: Revista de Direito do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em www.smithedantas.com.br acesso em 28/07/09. 

14
ALVAREZ, M. César. A Criminologia no Brasil ou Como Tratar Desigualmente os Desiguais. In: 

Dados Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, Vol. 45, nº 4. 2002. p. 686 

http://www.smithedantas.com.br/
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A propósito, o posicionamento em relação ao Código Penal de 1890 reflete esse 

“ecletismo” dos discursos penais, pois embora muitos juristas da época já sinalizassem a 

aceitação de postulados positivistas, o Código era de orientação eminentemente 

clássica15, alterando apenas em parte o sistema precedente. Isso pode ser observado, por 

exemplo, em seu posicionamento quanto à figura da menoridade penal 16, pois 

recepcionou do Código de 1830 a idéia de discernimento – amplamente criticada por ser 

considerada vaga e obscura –, que estendia a inimputabilidade aos maiores de 9 anos e 

menores de 14, desde que agissem sem discernimento. Por outro lado, o Código de 1890 

reduz a inimputabilidade penal dos 14 para os 9 anos, seguindo as modernas tendências 

civilizatórias européias e principalmente italianas, visando o combate à vadiagem, ao 

vício e à marginalidade desde muito cedo. 

É importante salientar que o termo menor utilizado no período em tela estava 

longe de designar apenas uma distinção etária, referia-se à infância pobre e desviante, 

abandonada moral e materialmente, vadia e infratora, carente de assistência e proteção. 

Nesses termos, as concepções de infância redefiniam-se por meio das diferenciações 

estabelecidas entre a criança e os então chamados menores. Dessa forma, o termo 

criança era mais utilizado para referir-se à infância desejada e a categoria menor 

denominava a infância “que incomoda, que precisa ser regenerada, preservada e 

salva”17. Nas palavras de Londoño “O menor não era, pois o filho ‘de família’ sujeito à 

                                                 
15

 Na análise do Código Penal republicano de 1890, Salla afirma que, embora se inserisse em um contexto 

de emergência de novas idéias, o documento legal “era de corte liberal e clássico, como o de 1830, o que 

significava que o crime ainda era encarado na dimensão própria do fato e não do criminoso. O escopo da 

punição era uma retribuição ao crime cometido. O livre-arbítrio era o eixo de sustentação do direito 

clássico; portanto, a ruptura do contrato consistia numa opção individual.” SALLA, Fernando. As prisões 

em São Paulo: 1822-1940. São Paulo: Annablume/Fapesp, 1999. p. 150 

16
 A figura da menoridade penal foi introduzida pela primeira vez no Direito brasileiro pelo Código 

Criminal do Império em 1830, fixando em 14 anos completos a idade para que o indivíduo adquirisse 

responsabilidade penal por seus atos. Cf. RIZZINI, Irene (Org.). Olhares sobre a criança no Brasil: 

séculos XIX e XX. Rio de Janeiro: Petrobrás-BR: Ministério da Cultura: USU Ed. Universitária: Amais, 

1997 

17
 SCHMIDT, Maria Auxiliadora M. S. Infância: Sol do Mundo – A Primeira Conferência Nacional de 

Educação e a construção da infância brasileira. Curitiba, 1927. Curitiba: Universidade Federal do 

Paraná – Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes, 1997, Tese de doutorado (Departamento de 

História). p. 78 
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autoridade paterna, ou mesmo o órfão devidamente tutelado e sim a criança e o 

adolescente abandonado tanto material como moralmente.”18  

Nessa conjuntura, a imprensa não deixou de oferecer suas idéias e propostas 

buscando solucionar os diversos problemas relacionados à infância identificada por um 

conjunto de ausências: ausência de disciplina, educação, moralidade, entre outras. No 

Triângulo Mineiro, o jornal Lavoura e Commercio19 publicou uma série de nove artigos 

denominados Menores e Vagabundos na qual transparece essa concepção de menor 

 

Duas são as classes dos menores abandonados: o abandono material dos órfãos 

enjeitados, etc e o moral nessa ultima se enquadram os filhos dos alcoólicos, dos 

vagabundos, vítimas quase sempre de histerias e das histero-epilepsias. Das duas 

primeiras classes provem os outros desdobramentos como: a viciosa e a criminosa.
20

  

 

As páginas do jornal deixam entrever a preocupação dos atores sociais com os 

“menores vadios, criminosos ou não” que estavam presentes nos diferentes espaços da 

cidade 

 

Uma coisa há que profundamente entristece a todos – a enorme quantidade de 

vagabundos e o numero elevadíssimo de menores vadios, criminosos ou não. 

Pequenos vagabundos, sem nenhuma ocupação, perambulam pelas ruas, perseguindo 

os loucos e os mendigos, atirando-lhes pedras, maltratando-os desapiedadamente, 

numa cruel manifestação de maldade precoce. Pequenotes ainda, entram nas 

tavernas, em sordida promiscuidade com homens de maus hábitos e maus instintos, 

num grosseiro calão, acostumando-se ao vícios e perdendo os sentimentos que por 

acaso tenham. Nós os encontramos a cada passo: nos altos e no centro, sozinhos ou 

em grupos, nus, sem pão, sem teto, atirados à rua, ao lodo, ao vicio, dormindo ao ar 

livre nos jardins e sob as árvores. Muitos temos encontrado sujos, numa imundície 

                                                 
18

 LONDOÑO, Fernando T. A origem do conceito menor. In: PRIORE, Mary Del. (org.) História da 

Criança no Brasil. São Paulo: Contexto, 4ª ed., 1996 p. 134-5 

19
 Os artigos do jornal Lavoura e Commércio  analisados nesse trabalho foram coletados no arquivo do 

próprio jornal cujo acervo é composto por todas as edições, desde sua fundação em 1899 até o ano de 

2004 quando o jornal encerrou as publicações. No início do século XX o jornal tinha uma publicação bi-

semanal (quintas e domingos) e apresentava-se como “Jornal independente, político, literário e noticioso.” 

Observa-se uma linha editorial marcada pela defesa dos interesses da cidade e da região expressos na 

reivindicação de melhorias como criação de escolas, estradas, policiamento e das críticas às arrecadações 

de impostos do governo estadual.  O Jornal tinha grande circulação e contava com diversos colaboradores 

e correspondentes dos municípios do Triângulo Mineiro e no estado de Goiás.  

20
 MINAS GERAIS Jornal Lavoura e Comércio. Uberaba, 05 de fevereiro de 1911. 
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que não revolta porque causa pena, em farrapos, estilhadas as vestes, tendo nos 

bolsos e nas orelhas tocos de cigarros, fumo, palhas, canivete e as vezes, ou quase 

sempre, pequenas facas postas a cintura em cruel ostentação de desígnios 

perversos.
21

 

 

A questão do menor foi considerada como problema social e alvo de intensos 

debates e propostas de políticas públicas, educacionais, policiais e jurídicas, pois o 

perigo social representado por inúmeros meninos e meninas pobres que perambulavam 

pelas ruas era uma ameaça aos anseios republicanos de civilização e modernização das 

cidades, empreitada da qual dependia o futuro da nação. Uma das causas da 

problemática apontadas pela imprensa local refere-se ao tratamento jurídico-penal dado 

ao criminoso 

 

Procurando punir os criminosos e aplicando-lhes as penas não reparamos o mal 

lesado, que a compensação não se faz no direito penal senão muito restritamente, 

mas, damos ao delinqüente um corretivo benéfico e à sociedade um meio de 

segregá-lo dos bons, evitando novos crimes e futuros delitos. Na ultima parte é que 

está o erro de nosso sistema que, ao invés de corrigir e de regenerar, castiga; que não 

busca prevenir mas reprimir, somente, não tentando evitar a pratica do mal e punido-

o apenas depois de cometido. Quem estuda com amor e cuidado o direito penal, a 

sua evolução e suas escolas, facilmente se convencerá das vantagens da doutrina 

positiva que manda punir o delinqüente por sua temibilidade, pela periculosidade 

que revelou no ato, ao contrario do velho classicismo que fazia quase uma aplicação 

dosimétrica da pena ao delito, punindo mais quem maior parte material tivesse no 

delito.
22

  

 

Nota-se claramente a influência da Escola Positiva no discurso do articulista, 

fundamentalmente na crítica ao sistema jurídico e penitenciário brasileiro – ainda 

vinculado ao “velho classicismo” e à idéia de pena com o tradicional caráter 

vindicativo-retributivo – e na ênfase dada à necessidade de uma ação preventiva do 

direito, que de acordo com a doutrina positivista deveria punir o delinqüente segundo o 

seu grau de periculosidade, obtido a partir da análise de suas características 

biopsíquicas. Ademais, também se evidencia a preocupação com a ressocialização do 

criminoso, idéia também apontada na imprensa local, como mostra a citação a seguir 

 

                                                 
21

 MINAS GERAIS Jornal Lavoura e Comércio. Uberaba, 26 de janeiro de 1911 

22
 MINAS GERAIS Jornal Lavoura e Comércio. Uberaba, 02 de fevereiro de 1911 
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Os menores desamparados deviam ser protegidos pelo Estado e os criminosos, os 

menores delinqüentes, condenados a cumprir penas especiais, em estabelecimentos 

apropriados, nos quais a pena não fosse considerada como uma repressão, como um 

castigo, porquanto, esse castigo seria a lembrança continua do mal praticado, a 

perpetuação no espírito da criança do delito que cometeu e, portanto o estiolamento 

dos bons sentimentos trocados pelo ódio e pela revolta. A punição deve ter nesses 

casos o caráter puramente educativo,  preventivo, punindo o delinqüente ao tempo 

que vai corrigindo, regenerando-o, curando-o da maldade, pelo predomínio da 

vontade honesta sobre a desonesta.
23

  

 

Aponta-se a necessidade de ressocialização dos menores delinqüentes, que por 

meio da educação, seriam regenerados, curados da maldade para o “predomínio da 

vontade honesta sobre a desonesta” com o escopo de prevenir novos delitos. A imprensa 

veicula ainda outras propostas para a resolução da problemática que envolvia a questão 

do menor 

 

Precisamos corrigir esses costumes [...] é indispensável uma correção para isso, que 

façamos o bem desses meninos dando-lhes escolas, conselhos e trabalhos.
24

 

 

[...] É o triunfo do elemento psíquico. Devíamos educar os criminosos evitando as 

reincidências e principalmente evitar que a criminalidade aumentasse e isso 

conseguiríamos educando os menores e os desamparados, dando-lhes educação e 

trabalho, purificando-lhes os hábitos com lições sadias de moral, afastando-os do 

caminho do crime, do iter criminis que isso seria útil e mais proveitoso do que 

deixá-los crescer no vicio e na maldade, aplicando-lhes mais tarde uma pena longa, 

de 30 anos, por exemplo, quando já forem homens, sem beneficio nenhum para o 

individuo porque raros são os criminosos que chegam a cumprir uma pena dessa 

natureza, morrendo delinqüentes, e para a sociedade que se vê obrigada a segregar 

um de seus membros que não pode voltar regenerado e deixa de colaborar para o seu 

progresso.
25

  

 

Aqui a proposta de educação da infância como forma de prevenir a 

criminalidade e a vadiagem é clara. A importância de “regenerar os possíveis 

criminosos do amanhã” por meio da educação foi insistentemente reafirmada nas 

páginas dos jornais do Triângulo Mineiro. A criação de escolas públicas, asilos, casas de 

                                                 
23

 Id Ib 

24
 MINAS GERAIS Jornal Lavoura e Comércio. Uberaba, 29 de janeiro de 1911 

25
 MINAS GERAIS Jornal Lavoura e Comércio. Uberaba, 02 de fevereiro de 1911 
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correção e trabalho, foram alguns dos exemplos de instituições preconizadas pelas 

autoridades que buscavam extirpar os males sociais associados à infância e consolidar a 

ordem pública. 

 

 

A escola como instância de civilização da infância  

 

[..] É um espetáculo triste o que nos oferece a vadiagem em Uberaba. Pelas 

esquinas, pelas baiúcas, pelas casas de tavolagem, por toda parte enfim vêem-se 

homens entregues descaradamente a uma ociosidade criminosa, vivendo 

inteiramente à toa [...] E para completar a tristeza que esse espetáculo inspira, aí 

estão esses menores vagabundos crescendo na escola do vício e do crime, 

acostumando-se à prática dos atos mais condenáveis sem a menor educação 

doméstica, varejando quintais, provocando pequenas desordens, acompanhando 

palhaços de circo em vez de procurar o caminho da escola. É este o traço mais 

negro, mais constristador desse espetáculo que envergonha a nossa civilização
 26

.   

 

As páginas dos jornais revelam uma preocupação constante dos dirigentes 

municipais e agentes sociais da região do Triângulo Mineiro: para alcançar os 

propósitos de inserir o Estado e a Nação na rota dos países civilizados era necessário 

combater a incivilidade expressa nas ações de vadiagem, ociosidade e desordem que 

conduzia as crianças à “escola do vício e do crime.” A instituição escolar é representada 

como instância de "civilização" da infância e da juventude e a rua era associada ao lugar 

da incivilidade pois os “menores” que ali vagavam eram constantemente expostos à 

infestação de elementos que simbolizavam à barbárie.    

Determinadas exigências estéticas, higiênicas e morais se apresentavam como 

condição indispensável para que os núcleos urbanos pudessem ser e parecer modernos. 

Nesse sentido, a imprensa insistia na criação de escolas primárias como fator essencial 

para consolidação do progresso na região: 

 

[...] É preciso que o governo municipal de Uberabinha, unindo-se ao governo do 

Estado procure trazer para esta cidade, este grandioso melhoramento que virá dar ao 

nosso desenvolvimento material, um impulso intelectual e civilizador de maneira a 

preparar pelo ensino, os homens do futuro, tornando-os aptos a contribuir pelo seu 
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saber e valor cívico, para a felicidade da grande coletividade brasileira.  Promova-se 

a criação de um grupo escolar nesta cidade e ter-se-á prestado ao município um dos 

mais importantes benefícios de palpitante necessidade
27

. 

 

Os grupos escolares – instituídos em Minas Gerais com a Reforma Educacional 

de 1906 – são representados como expressão de moderna e renovada organização da 

escola primária pública e passam a ser encarados como recurso civilizatório destinado à 

formação da infância, que supostamente vivia nos limites da "barbárie" pela ausência de 

escolarização. Alegava-se que a nova organização do ensino, baseada nos modernos 

preceitos pedagógicos e higiênicos, era mais indicada para preparar os “homens do 

futuro”, operando uma transformação nos costumes e comportamentos infantis tendo 

em vista a aquisição de novos hábitos e conhecimentos que estivessem em sintonia com 

os traços de modernidade que se buscava imprimir na cidade. O articulista conclui que 

“a questão principal é verdadeiramente educar o povo. Nisto consiste o principal 

elemento do Progresso, o fato maior da Civilização.”28  

Nas matérias publicadas, insistia-se na edificação do grupo escolar como 

denotativo do “impulso intelectual e civilizador” do município argumentando-se que 

proporcionaria “Mais lugares de estudo e por conseqüência menos vagabundos, menos 

alunos da vadiagem, menos escravos do analfabetismo”29. Nesses termos, a infância 

desviante encontraria nas instituições de educação popular a regeneração e a 

higienização capazes de transformar os “menores vagabundos” em “cidadãos 

republicanos”, construtores do progresso e garantia do futuro moderno e ordeiro da 

nação. 

A centralidade atribuída à educação no projeto político do novo regime 

impulsionava os debates em torno da necessidade de uma escola primária mais 

condizente com os propósitos declarados de “progresso” e “modernização” conduzindo 

a imprensa local a convocar os gestores municipais a investir nesse “grandioso 

melhoramento”: 
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[...] Já demora a instalação do nosso Grupo Escolar. Quantos lugares inferiores a 

Uberaba já gozam desse inapreciável melhoramento. [...] Há muito vem lutando 

Uberaba para conquistar também um estabelecimento de ensino primário na altura 

de seu desenvolvimento
30

.  

 

[...] foi criado o grupo escolar de Vila Platina, florescente localidade do Triângulo 

Mineiro, cujo progresso se acentua a cada ano [...] Pelo novo melhoramento que 

vem aumentar a importância da próspera localidade apresentamos aos seus 

habitantes as nossas sinceras felicitações
31

.  

 

É importante salientar que, desde meados do século XIX, a perspectiva de 

“intervenção social na e pela educação” estava fortemente presente nos projetos e 

discursos nos quais a “escolarização das ‘camadas inferiores’ da sociedade era um 

problema a ser atacado”32. Entretanto, na avaliação das autoridades do novo regime, “o 

Império era o déficit” e “a República é o saldo”33. Tratava-se então de difundir a escola 

primária republicana como estratégia que consolidaria o processo de “monopolização do 

ensino pelo Estado enquanto referência fundamental para consolidação do processo 

civilizatório”34 

No âmbito do projeto civilizador republicano, a nova escola primária não se 

configurava somente como um lugar de instrução, mas, sobretudo como uma instituição 

adequada para ministrar a tríade educação intelectual, moral e física com intuito de 

impor novos hábitos culturais nas crianças. Mais que instruir, a escola tinha a missão de 

educar, modelar a infância para construir o cidadão republicano desejado. Tecendo suas 

críticas à simples instrução nas escolas o articulista argumenta: 
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Das nossas escolas saem indivíduos mais ou menos instruídos sim, podem sair 

muitos; poucos porém os moralizados! Por que? Porque lhes faltam os ensinamentos 

convenientes que eles só encontram praticamente, no lar domestico e no convívio 

social, onde todavia, os vícios, os maus exemplos, as corrupções de costumes varias 

vezes lhes servem de estorvos para a educação dos sentimentos. No lar domestico 

mesmo nem sempre o meio é salutar. Assim pois a principal educação deve ser a 

educação moral.
35

 

 

A moralização da infância pela escola possibilitaria a consolidação da ordem 

social civilizada que se pretendia impor, na qual o povo brasileiro – afastado das nefastas 

conseqüências dos costumes e comportamentos indesejados, bárbaros e inferiores – seria 

inserido num projeto republicano da ordem e do progresso. Mas em que consistia a 

educação moral? Para o articulista resumia-se em 

 

Ensinar desde cedo, quais são os nossos deveres para com os pais, os irmãos, os 

homens, as autoridades, ou a sociedade em geral, o exercício das virtudes, o 

afugentamento dos vícios, o horror a calunia, a intriga, a mentira, a inveja e outras 

baixezas, a caridade, a filantropia, a benevolência, o cavalheirismo, a hombridade, a 

sinceridade..... tudo isso são ensinamentos que se devem ministrar aos alunos em 

leituras explicadas e em preleções ao alcance da inteligências infantis. Não é só. O 

ensino cívico é um grande fator da educação moral. O conhecimento das leis gerais 

do nosso governo dos princípios comuns do Direito, das nossas atribuições como 

cidadãos, do amor a pátria e da coletividade humana, os preceitos de fraternidade... 

são outras tantas lições que quotidianamente ou em determinados dias da semana em 

aulas especiais deve ser proporcionadas ao povo que freqüenta as escolas.
36

  

 

Nota-se a importância da escola pública como espaço privilegiado de instrução, 

mas, também de disciplinarização e moralização da população pois  “as crianças  de 

hoje serão os cidadãos de amanhã.”37  A preocupação com a educação das crianças se 

fundamenta na concepção de uma infância facilmente moldável: “A alma das crianças, 

já se disse tanto, é uma chapa fotográfica recebendo sempre as impressões do mundo 

externo e é por isso que o bem nela fica indelével como o mal também fica para sempre 

gravado se a uma impressão maldosa não suceder outra honesta.”38 Nesses termos, a 
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imprensa elege  os grupos escolares como melhor instituição para modelar as “novas 

almas”  

 

Cremos que já está pronto o edifício destinado a grupo escolar nesta cidade, e 

cremos também que as famílias aqui receberão com simpatia algumas linhas sobre a 

instituição que vivamente interessa a cultura de mocidade e transformação, pelo 

saber, das gerações que se sucedem. [...] cada menino roubado à ignorância é uma 

força para o levantamento econômico e moral da terra mineira nos tempos que hão 

de vir. Governar sob o regime republicano é isso. É instruir e construir, entregando o 

povo a sua liberdade sem sustos nem abalos. É desenvolver as nações na mente de 

cada individuo , propugnar pelo emprego nacional dos dinheiros públicos,  e dar 

exemplos e conselhos que consolidem o caráter e levantem o animo do povo. Os 

grupos escolares vieram por isso, como conseqüência desce programa criador. 

Vieram como oficinas em que se modelem novas almas, se emperrem novas 

energias, se batam caracteres resistentes, se elabore um porvir definido, grandioso e 

belo.
 39

 

 

A infância é concebida como matéria moldável e escola como oficina de 

modelagem das almas infantis. Tratava-se de descompor costumes e valores, moralizar 

condutas, disciplinar comportamentos, imprimir novos hábitos pela rotina, pela 

vestimenta, pela vigilância constante, pelo reconhecimento da hierarquia. Na imprensa, 

o inspetor técnico de ensino40 faz a campanha pela escola republicana alegando que a 

“influência do novo ensino” configurava-se como uma distinção social e moral 

 

A influência do novo ensino sobre as crianças é real. Sentem-se nos alunos do grupo 

[escolar] a penetração da disciplina, dos hábitos apurados, da delicadeza que a 

cultura infunde. Os meninos do grupo escolar não se conhecem apenas pelo 

uniforme, porem se destacam pelas maneiras cada vez mais distintas, denunciadoras 

de homens e senhoras com os ornatos da gentileza e da espiritualidade.
41
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Para cumprir sua missão civilizatória, a escola precisava, de um lado, impor 

determinadas regras disciplinares e normas de conduta aos alunos e, de outro lado, dar 

visibilidade de “maneiras distintas” à sociedade com intuito de promover intervenções 

no comportamento, nos hábitos e costumes do povo. Nessa ótica, a escola republicana, 

constituída com o propósito de atuar como referência civilizatória, mobilizava 

estratégias de disciplinarização e moralização de condutas prescrevendo, assim, modos 

autorizados de ser e de proceder.  

A breve discussão apresentada nesse trabalho permite compreender que as 

representações construídas pelos agentes sociais que publicavam artigos na imprensa do 

Triângulo Mineiro 42 deixam entrever as concepções de uma infância que precisava ser 

educada, regenerada, preservada dos perigos sociais. A ênfase direcionada à instrução 

das “crianças” e dos “menores” – categoria classificatória da infância pobre, carente e 

desviante – tinha o propósito de transformá-las em futuros adultos ordeiros, úteis e 

disciplinados que respeitassem as leis e as autoridades públicas. Ancorados ora na idéia 

de defesa da infância ora na defesa da sociedade – no sentido consolidar a ordem urbana 

– aqueles sujeitos participaram intensamente na propagação da escola primária como 

política pública a ser encampada pelo governo.  Os discursos jurídicos e as propostas 

educacionais analisados pautavam-se na perspectiva preventiva e regeneradora que 

afirmava a importância da educação administrada pelo Estado como instância de 

civilização do país, instrumento capaz de promover a disciplinarização e moralização da 
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infância em risco de corromper-se, evitando, assim, a sua degradação e inserção no 

vicio, na vadiagem e na criminalidade.  
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1 Introdução 

 

A relevância que o trabalho tem para sujeito não se limita aos ganhos financeiros 

e materiais; representa um valor importante, agindo, portanto, sobre sua satisfação 

pessoal e seu valor na sociedade. Os estudos que focalizam o tema convergem para a 

idéia de que o trabalho deva ser organizado de forma a oferecer ao sujeito a 

possibilidade de realizar algo que tenha sentido,  de desenvolver suas competências, de 

ser capaz de julgar e decidir-se pelas direções que seu desempenho toma. Na sociedade 

contemporânea, é importante que os sujeitos possam desenvolver o sentimento de 

vinculação com um trabalho e que possam trabalhar em condições apropriadas. 

A interação entre os sujeitos e a sociedade, de acordo com a teoria das 

representações sociais defendida por Moscovici (1976), resulta na construção do 

conhecimento produzido no cotidiano, constituindo-se em uma modalidade de 

conhecimento que o autor chama de consensual, diferente do conhecimento científico. 

Estas são formas de conhecimento distintas; não existem, pois, hierarquia entre elas, 

visto que cada uma tem propósitos diversos.  Estas duas formas de conhecimento são 

necessárias para que uma sociedade possa atribuir valor a um objeto e a seu conteúdo e 

explicar “porque” e “para que” isto é feito de um determinado modo e não de outro; o 

que é definido por Moscovici (1976) como representações sociais,  construtos de grupos 

sociais e comunidades, ou seja, são criadas e validadas em processos de comunicação e 

interações sociais, nos quais os indivíduos participam ativamente.  

Neste artigo nós examinamos as representações sociais do trabalho dos artesãos 

de uma feira de artesanato. O objetivo que orienta este trabalho é identificar as 

representações sociais que os artesãos fazem da FEIRARTE, evento tradicional da 
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cidade de Uberaba, MG.  Trata-se de uma pesquisa de campo qualitativa que utiliza-se 

da coleta de dados visuais para análise do significado do trabalho. Os dados visuais  

considerados são fotografias tiradas pelos artesãos na FEIRARTE.  

Inicialmente, o trabalho considera as bases da teoria das representações sociais. 

Em seguida, apresentamos as idéias que dão sustentação ao significado e à importância 

do trabalho na sociedade. Descrevemos, então, os procedimentos metodológicos, bem 

como os resultados alcançados. Por fim, as considerações finais encerram o artigo. 

 

2  Representações Sociais: o conhecimento produzido no cotidiano 

 

A interação entre os sujeitos e a sociedade, de acordo com a teoria das 

representações sociais defendida por Moscovici (1976), resulta na construção do 

conhecimento produzido no cotidiano, constituindo-se em uma modalidade de 

conhecimento que o autor chama de consensual, diferente do conhecimento científico. 

Estas são formas de conhecimento distintas; não existem, pois, hierarquia entre elas, 

visto que cada uma tem propósitos diversos.  Estas duas formas de conhecimento são 

necessárias para que uma sociedade possa atribuir valor a um objeto e a seu conteúdo e 

explicar “porque” e “para que” isto é feito de um determinado modo e não de outro; o 

que é definido por Moscovici (1976) como representações sociais,  construtos de grupos 

sociais e comunidades, ou seja, são criadas e validadas em processos de comunicação e 

interações sociais, nos quais os indivíduos participam ativamente.  

A linguagem traduz e, ao mesmo tempo, possibilita as representações dos 

sujeitos sobre as suas experiências, expectativas, valores e outros fatores do contexto 

social. Desse modo, forma-se a realidade social que, segundo Moscovici (1976), é tanto 

física como imaginária. Admitir que os sujeitos representam os fatos de acordo com as 

circunstâncias contextuais é reconhecer que os mesmos existem como parte de uma 

“rede social” (MOSCOVICI, 1976) e que indivíduos e grupos criam representações para 

expressar e  agir. 

Representações Sociais são, pois,  símbolos expressos através de palavras e de 

gestos, mensagens  construídas socialmente e estão, necessariamente, ancoradas no 

âmbito da situação real e concreta dos indivíduos que as emite. Para Jodelet (2005), 

representações sociais constituem-se dos diversos tipos de conhecimentos obtidos na 

prática para a compreensão do contexto social, material e simbólico em que vivemos. 

Nesse sentido,  representações sociais são as imagens, conceitos, categorias, teorias 
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socialmente elaboradas e compartilhadas, o que contribui para a construção de uma 

realidade coletiva.  

As representações sociais são consideradas como um fenômeno relacionado a 

um modo particular de compreender a realidade, pois explicam, justificam ou 

questionam a realidade do contexto social. É uma das formas de compreensão do 

mundo, permitindo transpor comportamentos adaptados socialmente para o plano do 

conhecimento, ocorrendo uma reflexão coletiva.  

Para Moscovici (1976), “o sujeito tem participação ativa no contexto social, por 

meio de pensamentos sociais que busca reavaliar e solucionar problemas e conflitos”. 

Para o autor,  representações sociais são compostas de três pilares estruturais: (1) 

atitude: conjunto de reações emocionais que influenciam as pessoas podendo ter maior 

ou menor intensidade; (2) informação: Ligada a comunicação, são dados sobre alguma 

coisa ou alguém; (3) imagem ou Campo: Sensações mentais armazenadas no cérebro, 

podendo ser denominada de memória. 

Os sujeitos têm  maneiras especificas de compreender e se comunicar, 

elaborando conceitos próprios para a familiarização de algo. Assim, a realidade é 

percebida por  uma multiplicidade de significados, de acordo com o meio social em que 

são apreendidas e analisadas. A sociedade é constituída de uma população miscigenada, 

em que são encontradas várias culturas diferentes, e o que é relativamente social para 

algumas, pode não ser para outras, considerando os costumes, alimentação, vestuário, 

crenças, educação, renda, etnias, ideologias, geradas através de convivo familiar. 

Para Souza e Bertolin (2008, p. 4 ), ao mesmo tempo em que são concebidas 

como um processo social que envolve comunicação e discursos, no qual significados e 

objetos sociais são construídos e elaborados, por outro lado, as representações sociais 

são estruturas individuais de conhecimento, símbolos e afeto das pessoas inseridas em 

grupos ou sociedade. Assim, elas aparecem como um fenômeno, cujo estudo é 

imprescindível, pois pode explicar ou fazer compreender de um modo global e coerente 

as razões pelas quais as pessoas agem e reagem. 

Cada realidade social é única, com normas, valores e interesses diversificados, 

que permeiam a vida coletiva das pessoas. Para investigar uma realidade social é 

necessário considerar o conjunto de diferentes representações sociais, formado por uma 

vasta teia de significados que permeiam os indivíduos que ali se encontram.  

 É importante conhecer os emissores, não somente em termos de suas condições 

de subsistência ou de sua situação educacional ou ocupacional, pois as representações 

sociais estão vinculadas a diferentes grupos socioeconômicos, culturais e étnicos que as 



43 

 

expressam por meio de mensagens  que se refletem nos diferentes atos e nas 

diversificadas práticas sociais. 

 

 

3 Interação Social  e o Sentido do Trabalho 

 

A interação social é promovida pelas atividades humanas distribuídas no tempo. 

Giddens (2005) explica que toda interação é situada em um espaço, pois ocorre em um 

lugar específico, e tem uma duração específica de tempo. Face às transformações de 

ordem tecnológica, cultural, social e econômica, as sociedades modernas caracterizam-

se por transações interpessoais indiretas, desprovidas de qualquer contato com outras 

pessoas, o que provoca, nas palavras de Giddens (2005), a “compulsão de 

proximidade”, isto é, uma tendência de querer encontrar as pessoas sempre que 

possível.  

O trabalho é uma atividade que desempenha papel central no conjunto das 

relações sociais, e não apenas  como meio de satisfação das necessidades básicas do 

homem, adquirindo um significado “ativo e desejado para realização de objetivos, onde 

até mesmo o objetivo realizado passa a ser chamado trabalho. Trabalho é o esforço e 

também seu resultado” (ALBORNOZ, 1994, p.12). 

Giddens (2005) ressalta que existe uma tendência de considerar trabalho 

somente as atividades equivalentes ao emprego remunerado. O autor chama a atenção 

para os vários tipos de trabalho que não se inserem nas categorias tradicionais de 

emprego, como as transações que ocorrem fora da esfera do emprego regular,  mas que 

envolvem trocas, seja de dinheiro por serviços prestados e ou mercadorias, seja de 

serviços por mercadorias.  O trabalho é, portanto, quer seja ele remunerado ou não, a 

execução das tarefas que requerem o emprego de esforço mental e físico, cujo objetivo é 

a produção de mercadorias e serviços que satisfaçam as necessidades humanas. O que é 

diferente de emprego, cujo significado, para Morin (2001, p.12), é a “ocupação de uma 

pessoa, correspondendo ao conjunto de atividades remuneradas em um sistema 

organizado economicamente”. Nesse sentido, emprego implica em uma troca de 

natureza econômica e no consentimento do indivíduo quanto a determinadas condições 

de trabalho. 

Para Marx (1984),  o homem tem necessidade de trabalho por conta de suas 

necessidades pessoais e materiais e como condição de vida fundamental para 

reprodução social. Assim, sua concepção sobre o trabalho é de que esse consiste em um 
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processo em que o homem, com sua força, conduz, regula e controla sua interação com 

a natureza, pois, a vida humana depende da produção dos meios que permitam a 

satisfação das necessidades humanas. O trabalho é, então, para Marx (1984), um ato 

histórico, que persiste simplesmente para manter os homens vivos. 

O trabalho significa mais que uma ocupação ou um ato de servir, ele tem um 

sentido mais amplo como: desenvolvimento, crescimento, realização profissional e 

pessoal, contribuição, valor, cultura. Porém, as mudanças que ocorreram na sociedade 

fizeram com que os indivíduos se adaptassem a uma nova ordem (SENNETT, 1998), 

uma sociedade dominada pelo capital e estimula os trabalhadores a encarar o trabalho 

como uma forma de sobrevivência e acumulação de riqueza (CHANLAT, 1994).  

O trabalho que se vislumbra no contexto atual é um processo de constante busca 

de racionalização, em que o controle sobre o tempo de trabalho ainda predomina com a 

utilização de sistemas sofisticados que as empresas adotam para medir a eficiência do 

trabalhador e da máquina. A classe trabalhadora tornou-se, na concepção de Antunes 

(1995), fragmentada, complexa e heterogênea, colocando em dois pólos distintos 

trabalhadores com alta qualificação e trabalhadores altamente desqualificados. A 

racionalidade instrumental que dirige as organizações coloca, no mesmo grupo, 

trabalhadores, ferramentas, equipamentos e matéria-prima, desconsiderando, assim, o 

significado intrínseco do trabalho. 

Na vida do homem, o trabalho é a atividade que ocupa maior espaço 

(GIDDENS, 2005), embora seja constantemente associado a algo maçante e a um 

conjunto de tarefas não agradáveis de serem realizadas. O autor aponta seis 

características do trabalho que são relevantes como elemento estruturador na 

composição psicológica das pessoas e no ciclo de suas atividades diárias: (1) dinheiro 

ou recursos para satisfação de necessidades; (2) nível de atividade – oferece um 

ambiente para que o indivíduo exercite suas habilidades; (3) variedade – acesso a 

contextos diferentes com o ambiente doméstico; (4) estrutura temporal – oferece um 

senso de direção nas atividades do indivíduo; (5) contatos sociais – amplia a 

participação do sujeito na sociedade; e (6) identidade pessoal – oferece uma identidade 

social estável. Assim, como Giddens (2005) chama a atenção, as implicações do 

trabalho nas sociedades modernas têm impacto na confiança do indivíduo em seu valor 

social. 

Essas  implicações, na visão de Titoni (1994), apresentam-se em duas 

dimensões: (1) o reconhecimento do sujeito no mundo externo a ele; e (2) a mobilização  

da vida psíquica individual para a vida em sociedade. Nessa perspectiva, “o sujeito se 



45 

 

reconhece, se realiza e se apresenta à sociedade, produzindo, portanto, não só objetos, 

mas uma condição que é efetivamente sua”. É nesse sentido que o trabalho adquire um 

significado mais amplo e “perpassa a estrutura sócio-econômica, a cultura, as 

necessidades, os valores e a subjetividade daquele que trabalha”. (TITONI, 1994, p.12) 

Em estudos realizados sobre o significado do trabalho, evidenciam-se 

características que atribuem ao trabalho a sua importância para a vida humana. Lopes et 

al, (2008, p.2) reforçam que  é o próprio trabalho que provê o sujeito de razões para o 

fazê-lo, e não suas consequências ou qualquer atributo fora dele. Trabalho significa 

mais que uma ocupação, também traz oportunidades de desenvolvimento e 

preenchimento da vida (ALBORNOZ, 1994). O trabalho está associado ao crescimento 

pessoal e, ao colocar a si mesmo no trabalho, o homem adquire conteúdo interior, de 

forma que o trabalho assume significações mais amplas para a vida. Nessa mesma 

direção, a pesquisa de Morin, Tonelli e Pioplas (2003) sobre o sentido do trabalho para 

um grupo de estudantes de especialização em Administração revela  o trabalho como  

essencial para a vida humana, pois o homem, além de se sentir útil nas organizações e, 

consequentemente, na sociedade, é o trabalho que lhe provê de valores mais amplos, 

bem como a garantia quanto a sua sobrevivência.  

Para Hackmam e Oldham (1976), um trabalho tem sentido para uma pessoa 

quando ela o acha importante, útil e legitimo. As três características fundamentais para 

dar sentido ao trabalho apontadas pelos autores não se distanciam da visão de Giddens 

(2005): (1) a variedade das tarefas, em que se exigem competências diversas; (2) a 

identidade do trabalho, o qual permite ao trabalhador realizar algo do início ao fim, com 

um resultado que lhe permite uma identificação; e (3) o significado do trabalho, que 

compreende o impacto sobre o bem estar ou sobre o trabalho de outras pessoas, seja na 

sua organização, seja no ambiente social. 

As representações sociais dos estudantes universitários acerca do trabalho foram 

categorizadas por Cavedon (1999) de três formas: (1) materiais; (2) sociais;  e (3) 

subjetivas. Na categoria material, a sobrevivência é evidenciada, pois é o trabalho que 

provê o sujeito da satisfação de suas necessidades. Quanto a categoria subjetiva, 

destaca-se a realização. A autora constata, nos depoimentos,  que “o reconhecimento do 

trabalho tem implicações com a construção da identidade da pessoa” (CAVEDON, 

1999, P.13); e a sociabilidade é recorrente na categoria social. O trabalho proporciona o  

convívio com outras pessoas, satisfazendo, assim,  a necessidade que o ser humano 

possui de se comunicar, de externar as suas idéias, angústias, suas alegrias e temores, o 

que também é apontado por Giddens (2005). 
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Morin (2001) recorre à abordagem sociotécnica para associar a organização do 

trabalho ao comprometimento dos trabalhadores, na medida em que haja uma 

correspondência entre o trabalho e as motivações intrínsecas e extrínsecas dos 

trabalhadores. Ketchum e Trist (1992 apud MORIN, 2001) consideram as propriedades 

do trabalho (Quadro 1) em dois principais aspectos:  

 

 

 

CONDIÇÕES DO EMPREGO O TRABALHO EM SI 

Um salário justo e aceitável Variedade e desafios 

Estabilidade  Aprendizagem contínua 

Vantagens apropriadas Margem de manobra, autonomia 

A segurança Reconhecimento e apoio 

A saúde Contribuição social que faz sentido 

Processos adequados Um futuro desejável 

Quadro 1: Propriedades do Trabalho 

Fonte: Morin (2001) 

 

Morin (2001) apresenta a explicação das seis propriedades que o trabalho deve  

conter, segundo Emery (1964) e Trist (1978), de modo a estimular o comprimento do 

trabalhador ao realizá-lo: 

1 – A variedade e o desafio – o trabalho deve permitir ao sujeito o exercício de 

habilidades, conhecimentos  e competências diversas durante a sua 

execução; 

2 – Uma margem de manobra e a autonomia – o  sujeito deve ser chamado para 

exercer sua capacidade de decisão. 

3 -  Aprendizagem contínua – o sujeito deve vislumbrar oportunidades de 

aprendizagem de modo a estimular sua necessidade de crescimento 

pessoal. 

4 -  Reconhecimento e apoio – o sujeito deve sentir-se reconhecido e apoiado 

por aqueles que o rodeiam. 

5 – Uma contribuição social que faz sentido: o sujeito deve reconhecer que o 

trabalho o torna digno pelas suas consequências sociais. 

6 – Um futuro desejável: o sujeito deve vislumbrar os seus direitos humanos ao 

incluir atividades de aperfeiçoamento e orientação profissional. 
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A pesquisa de Morin (2001, p.17) revela a importância do trabalho para a 

construção da identidade das pessoas, haja vista que é uma atividade que “coloca as 

pessoas em relação uma com as outras”, portanto, adquire sentido o trabalho que lhes 

permite o contato com pessoas. Assim, conforme a autora, “as satisfações podem ser 

adquiridas na associação com os outros no trabalho e durante as trocas com os clientes, 

superiores e colaboradores”.  Um trabalho adquire sentido por permitir ajudar outras 

pessoas, pelo seu impacto na vida das pessoas, pela contribuição que traz para a 

sociedade em geral. 

As mudanças que vêm ocorrendo na natureza e na organização do trabalho 

ganham importância cada vez mais. O desemprego é um problema recorrente nos países 

industrializados e tem efeitos na vida da sociedade (GIDDENS, 2005). Sendo o trabalho 

a base do sistema econômico, além de ser fundamental para a geração de recursos 

necessários para manter uma vida diversificada, constitui-se em um elemento que dá 

sustentação à vida do homem e da sociedade.  

 

4 metodologia 

 

O estudo insere-se no âmbito da  pesquisa de natureza qualitativa, e classifica-se 

como uma pesquisa de campo na qual utiliza-se de fotografias como instrumento para 

coleta de dados. Trata-se de uma técnica projetiva para identificar as construções ou 

representações relacionais que os artesãos fazem da tradicional FEIRARTE. As técnicas 

projetivas, inicialmente utilizadas na psicologia social (SPINK; FREZZA, 2004), 

passaram a ser utilizadas amplamente em pesquisas de outras áreas do conhecimento 

por suas possibilidades de capturar a expressão de pensamentos e sentimentos difíceis 

de serem acessados por meio de questionários diretos e técnicas objetivas. 

O presente estudo foi realizado no período de agosto e setembro de 2008, 

durante a realização da Feira. Foi solicitado aos artesãos que fotografassem algo para 

simbolizar os sentimentos que eles têm sobre a feira.  Segundo Vergara (2006, p.174),  

os  “dados visuais é utilizada na pesquisa qualitativa para designar os registros obtidos 

por meio de gráficos, mapas, desenho, diagramas, fotografias, entre outras imagens”. A 

utilização de fotografias como instrumento para coleta de dados insere-se tanto na 

pesquisa de campo como na pesquisa documental (VERGARA, 2006).  

Neste estudo, a  fotografia é utilizada no âmbito da pesquisa de campo  e a 

decisão sobre o que fotografar é tomada pelo sujeito da pesquisa, neste caso, os artesãos 

e o público da feira. Vergara (2006, p.175) argumenta que “delegar ao sujeito a tarefa de 
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selecionar imagens permite inferir acerca das percepções de cada um dos sujeitos.”  As 

palavras e fotos permitem a interpretação dos pesquisadores sobre o “modo de ver” dos 

participantes. Assim, solicitamos aos participantes que produzissem uma fotografia que 

representasse o significado da FEIRARTE, e, em seguida, fornecessem, verbalmente,  

uma explicação. Ao todo foram produzidas 15 fotografias, que foram analisadas por 

meio da análise de conteúdo (BARDIN, 1977) e possibilitou seu agrupamento em 

categorias conforme o referencial teórico sobre o significado do trabalho na vida 

humana. 

 

5 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

Essa seção, dividida em duas partes, expõe brevemente a caracterização da 

FEIRARTE e, em seguida, apresenta os resultados da pesquisa, evidenciando as 

representações sociais identificadas. 

 

5.1 FEIRARTE: de itinerante a um espaço social 

A FEIRARTE é uma feira de artesanatos que acontece aos sábados, desde maio 

de 1997,  na Praça Jorge Frange, em Uberaba, MG,  das 15h as 23h, estendendo-se, 

ocasionalmente, aos domingos, das 11h as 21h. Inicialmente, era uma feira itinerante, 

mas, com o passar do tempo os expositores vislumbraram a possibilidade de fixar o 

evento em um local próprio para as exposições. 

A organização da FEIRARTE é realizada pela Secretária Municipal de 

Desenvolvimento Social de Uberaba, que tem a incumbência, também, de sua 

coordenação. A feira, que insere-se em um  Projeto Social da Prefeitura Municipal de 

Uberaba, tem como objetivo promover a geração de emprego e renda, a partir da 

valorização do artesanato local, ao mesmo tempo em que abre espaço para os 

profissionais da arte manual.  

 O Projeto FEIRARTE destina-se à comercialização de produtos de gêneros 

diversos, desde produtos alimentícios de fabricação caseira a produtos artesanais, tais 

como: bijuterias, acessórios, decoração, confecção, brinquedos e outros. Além do 

caráter comercial, a FEIRARTE proporciona espaço para trabalhos filantrópicos, 

parques e brinquedos infantis, shows com bandas regionais, peças de teatro, espetáculos 

e outros eventos culturais.  

Totalizando 85 artesãos, a feira funciona com 40 barracas de alimentação e 45 de 

artesanatos, embora tenha capacidade para 120 barracas. Os organizadores da feira 

estabeleceram alguns parâmetros para regulamentar e padronizar a exposição. As 
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barracas são padronizadas na  cor e tamanho (Quadro 2), sendo limitado, em 3,  o  

número de barracas para cada tipo de alimento. 

INSERIR QUADRO 2 

 

Atividade Cor Tamanho 

(m²) 

confecção verde 1,5 

acessórios vermelhas 1,5 

alimentação brancas 4 

decoração azuis 1,5 

Filantropia amarelas 1,5 

Quadro 2: Padronização das barracas da FEIRARTE 

 

 

 

Além da padronização das barracas, foram estabelecidos os direitos e deveres 

dos expositores. Dentre os direitos, está contemplado o afastamento do artesão 

conforme a justificativa: (a) atestado de saúde: até 4 meses; (b) luto: até 1 mês; (c) 

maternidade: 4 meses; e (d) motivos particulares: até um mês. Além disso, os 

expositores podem faltar, sem justificativa, uma vez por mês.   Essas medidas foram 

tomadas para evitar a ociosidade dos espaços. 

Dentre as obrigações dos expositores, estão: 

a) assinar lista de presença semanal; 

b) respeitar as instruções do coordenador do Projeto; 

c) atender bem ao público, com respeito e atenção; 

d) manter limpo o espaço utilizado, colocando o lixo em cestos próprios, ao 

final da feira; 

e) não deslocar sua barraca do local determinado pela coordenação; 

f) participar de reuniões quando convocados; 

g) os expositores de alimentos deverão trajar jalecos e toucas brancas, 

obedecendo as normas da vigilância Sanitária; 

h) os expositores de artesanatos deverão trajar a camiseta promocional do 

projeto; 

i) para mudar e ou acrescentar produtos, os expositores devem obter 

aprovação prévia da coordenação; 
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j) cumprir o horário de funcionamento da feira; 

k) é vedado o uso de bebidas alcoólicas pelos expositores durante a 

apresentação da feira. 

 

A Prefeitura Municipal responsabiliza-se pelas despesas com os coordenadores, 

a guarda municipal, serviços gerais, propaganda e publicidade, energia e outras despesas 

necessárias ao funcionamento da feira. Ao expositor cabe o pagamento de uma taxa 

mensal de R$10,00, à Associação dos Artesãos, entidade  não  vinculada à prefeitura, 

para cobrir as despesas com o fornecimento de água. 

Além dessas despesas, a Prefeitura Municipal custeia as viagens dos expositores 

a diversas cidades da região, incluindo cidades do estado de São Paulo, por ocasião de 

feiras de confraternização, cujo objetivo é a troca de experiências.  

A feira tem uma importância para a cidade de Uberaba,  pois é considerada um 

ponto turístico, alem de ser uma ação social da prefeitura. Vários acontecimentos 

marcam sua historia: a praça passou por uma reforma para que a feira tornasse mais 

atrativa, uma das artesãs da feira entrou para o livro do SEBRAE/2008 como referência, 

e vários artesãos já conseguiram exportar peças para a Europa depois de sua 

participação na feira.   

Alguns artesãos sobrevivem somente do artesanato, mas, em sua maioria, tem 

empregos fixos ou são aposentados, sendo a feira  apenas um complemento da renda. A 

feira movimenta cerca de R$9.000,00 por dia de feira, e atende a um público, em média, 

de 2000 pessoas por sábado, que vão até a feira para namorar, comer, beber, realizar 

encontros, rever amigos, excursões, curiosos, estudantes, medir pressão, ver shows, e 

participar de outras atividades. 

 

 

5.2 FEIRARTE: trabalho e  lazer 

 

O trabalho na feira não se insere nas categorias tradicionais de emprego 

(GIDDENS, 2005), apesar das considerações de Morin (2001) quanto às implicações de 

natureza econômica e das regras a serem seguidas quanto à condição do trabalho. O 

trabalho, no contexto da feira, consiste em atividades que requerem o emprego de 

esforço mental e físico na produção de mercadorias e serviços para satisfazer as 

necessidades humanas. 
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Apresentamos, a seguir, no Quadro 3, as fotos reproduzidas pelos artesãos 

como representação que os mesmos fazem da feira. 

 

 

Artesão Descrição da foto Depoimento 

Churros a barraca focalizando a 

máquina de fazer churros 

- Já vendia churros antes no centro da cidade e horário 

comercial, com a Feirarte vi a possibilidade de ampliar meu 

negocio para também trabalhar aos sábados à noites e com 

isso aumentar a minha renda.  

- A feira representa pra mim oportunidade de trabalho, 

independência financeira  

Vinhos 

artesanais 

 

 

Exposição dos vinhos, 

focalizando o arranjo dos 

vinhos sobre a bancada 

- Gosto de vinhos, vi a feira comecei a pensar na idéia de um 

negócio a mais para completar a minha renda, então descobri 

essa vinícola caseira de vinhos no Rio Grande do Sul e 

comecei a comprar os vinhos para vender na feira. 

- A feira representa pra mim a realização de sonhos, que hoje 

eu posso realizá-los com mais rapidez. 

Bijouterias Exposição das bijouterias, 

focalizando a produção sobre 

a bancada 

- Estou na feira desde o inicio, é um complemento na minha 

renda, mas hoje não é mais como antes, não estou satisfeita 

com a organização da feira.  

- A feira representa pra mim satisfação em estar fazendo as 

pessoas mais bonitas com minhas peças. 

Flores Exposição dos arranjos de 

flores, focalizando a arte dos 

arranjos 

- Adoro Flores! Fiz um curso de flores e arranjos e comecei a 

fazer para decorar a minha casa, com isso foram aparecendo 

encomendas, então vi uma possibilidade maior de aumentar 

meus ganhos com a feira, passei a expor e vender meus 

arranjos. 

- A feira representa pra mim criatividade, inovação, beleza, 

descontração 

Pastéis Barraca toda, abrangendo o 

banner contendo a lista de 

produtos com os preços. 

- Os Uberabenses têm o costume de ir a feiras comer pasteis e 

eu vi com isso a chance de ganhar dinheiro, então me integrei 

a feira e hoje vendo pasteis que são adorados por muitos e 

faço o que gosto com prazer e satisfação. 

- A feira significa pra mim satisfação, prazer, conhecimento 

de novas amizades e dinheiro 

Algodão 

doce 

Focalizando o algodão doce 

colorido 

- Faço o que gosto e o que sei fazer, adoço a vida das pessoas 

com meus algodão doces. 

- A feira representa pra mim dinheiro, alegria das crianças, 

divertimento. 

Lanches Foto dos clientes na barraca 

de lanches 

- Adoro ver as pessoas comerem a minha comida e saírem 

daqui satisfeitos com o prato do dia (cardápio) e com meu 

tempero. 

- A feira representa pra mim dinheiro, satisfação dos clientes 

e alegria de fazer comida pra quem gosta de vir até aqui só 

para comer meus pratos 

Bordados Foto do trabalho focalizando 

o bordado na bancada 

- Sou pedagoga aposentada e sempre gostei de bordar desde 

pequena, hoje depois da aposentadoria comecei a bordar com 

mais intensidade e, conseqüentemente, a vender mais, hoje eu 

exponho minhas peças na feira, com isso eu complemento 

minha aposentadoria.  

- A feira representa pra mim conhecimentos, diversão, 

comprometimento, inovação, renda e lazer 

 Quadro 3: Descrição das fotos reproduzidas pelos artesãos 
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Para os artesãos, a FEIRARTE representa o trabalho em si, um dos aspectos 

encontrados por  Ketchum e Trist (1992 apud MORIN, 2001) quanto às propriedades do 

trabalho. Vários são os depoimentos em que os artesãos atribuem significado à 

FEIRARTE como parte de um futuro desejável: uma “possibilidade de ampliar meu 

negócio”,  “ aumentar a minha renda”, “oportunidade de trabalho”, “ independência 

financeira”, “renda”, “dinheiro”, “complemento minha aposentadoria”. Esses 

depoimentos evidenciam como os artesãos vislumbram os seus direitos humanos, as 

suas possibilidades de crescimento pessoal.  

A FEIRARTE representa, também, a satisfação pessoal, a “realização de 

sonhos”, “faço o que gosto com prazer e satisfação”, “a realização de sonhos, hoje 

posso realizá-los com mais rapidez”. O trabalho proporciona aos artesãos a capacidade 

de exercitar suas habilidades, seus conhecimentos e competências. 

A autonomia também está representada como propriedade do trabalho para os 

artesãos: “independência financeira”, a possibilidade de fazer o que gosta, mesmo que 

seja com fins financeiros, mas o trabalho, em si, torna-se mais importante. Os artesãos 

são chamados a tomar a iniciativa, e não são sujeitos passivos e robotizados. 

Os depoimentos: “alegria de fazer comida pra quem gosta de vir até aqui só para 

comer meus pratos”, “foram aparecendo encomendas”, “hoje vendo pasteis que são 

adorados por muitos” significam o reconhecimento do trabalho realizado. Os 

depoimentos dos artesãos revelam o reconhecimento que vislumbram pelo seu trabalho, 

o que lhes proporciona o valor a si mesmo. 
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Figura 1: Fotografia tirada por um artesão da FEIRARTE 

 

Quanto à contribuição social do trabalho dos artesãos da FEIRARTE, os 

depoimentos a seguir evidenciam que os mesmos reconhecem a dimensão do seu 

trabalho para a sociedade: “satisfação em estar fazendo as pessoas mais bonitas com 

minhas peças” (Figura 1); “saírem daqui satisfeitos com o prato do dia (cardápio) e com 

meu tempero”; “satisfação dos clientes e alegria de fazer comida pra (sic) quem gosta de 

vir até aqui só para comer meus pratos”. Para o artesão, o trabalho que faz ganha sentido 

pois o torna digno, visto que traz consequências sociais. 

A aprendizagem contínua é evidenciada, mesmo que em menor proporção,  

nos depoimentos dos artesãos: “Fiz um curso de flores e arranjos”; “A feira representa 

pra mim criatividade, inovação”; “sempre gostei de bordar desde pequena, hoje depois 

da aposentadoria comecei a bordar com mais intensidade”; “a feira representa pra mim 

conhecimentos, [...] inovação”.  O artesão é capaz de vislumbrar no seu trabalho 

oportunidades de aprendizagem que estimulam sua necessidade de crescimento pessoal. 

As representações sociais dos artesãos evidenciam as características do trabalho 

(GIDDENS, 2005) relevantes como elemento estruturador na composição psicológica 

das pessoas e no ciclo de suas atividades diárias: (1) dinheiro ou recursos para satisfação 

de necessidades, que associamos ao futuro desejável, pois representa a ampliação de 

suas possibilidades; (2) nível de atividade – oferece um ambiente para que o indivíduo 

exercite suas habilidades, que associamos à satisfação pessoal que o artesão tem pela 

oportunidade de exercitar suas capacidades e aptidões; (3) variedade – acesso a 
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contextos diferentes com o ambiente doméstico, que associamos à aprendizagem 

contínua, pois as pessoas acabam gostando de executar as tarefas que, mesmo 

monótonos, são diferentes dos afazeres cotidianos; (4) estrutura temporal – oferece um 

senso de direção nas atividades do indivíduo, que associamos à  autonomia, pois evita 

o tédio e o senso de apatia com relação ao tempo; (5) contatos sociais –  amplia a 

participação do sujeito na sociedade, que associamos ao reconhecimento e apoio das 

amizades e oportunidades de participação em atividades com outras pessoas;  e (6) 

identidade pessoal – oferece uma identidade social estável, cuja associação se faz com a 

contribuição social do mesmo para com a sociedade, desde que a sensação de uma 

identidade social permite a valorização de si mesmo. 

O trabalho, para os artesãos, tem um significado além de uma ocupação 

(ALBORNOZ, 1984), e, assim como revelou a pesquisa de Morin, Tonelli e Pioplas 

(2003), o trabalho dos artesãos têm um significado essencial para a sua vida humana, 

pois além de se sentir útil na sociedade, é o trabalho que lhe provê de valores mais 

amplos, bem como a garantia quanto a sua sobrevivência. Para os artesãos,  a 

FEIRARTE representa um espaço social no qual acontece a socialização, o lazer e a 

satisfação pessoal.  

Essas evidências confirmam a perspectiva de Titoni (1994) quanto à amplitude 

do significado do trabalho. Os artesãos, não apresentam apenas objetos e serviços que 

produzem, mas, acima de tudo, é o espaço em que ele se apresenta à sociedade e se faz 

reconhecer como sujeito.  

As representações sociais dos artesãos  acerca do trabalho na FEIRARTE,  

inserem-se em duas das três  categorias de  Cavedon (1999): (1) sociais;  e (2) 

subjetivas. A FEIRARTE é um espaço em que o trabalho dos artesãos proporciona o 

convívio com outras pessoas, a interação social no tempo e espaço, além da realização 

ou satisfação pessoal. O trabalho dos artesãos, satisfaz, assim,  a necessidade que o ser 

humano possui de se comunicar, de externar as suas idéias, angústias, suas alegrias e 

temores. 

Os resultados apontados servem de questionamento para o posicionamento de  

Marx (1984),  acerca de sua concepção de que o trabalho existe simplesmente para 

manter os homens vivos, pois é por meio dele que são satisfeitas as necessidades 

humanas. As representações dos sujeitos da pesquisa evidenciam que o trabalho tem um 

significado além de uma  ocupação ou um ato de servir.  

 

6 Considerações finais  
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No presente trabalho evidenciamos como as representações sociais dos artesãos 

na FEIRARTE. Para os artesãos, a feira representa o trabalho em si e a satisfação 

pessoal;  a feira representa um espaço social,. 

O trabalho é uma atividade inerente à sociedade e deve, portanto, ser 

reconhecido nas relações que estabelece entre as pessoas na sociedade. No caso da 

FEIRARTE, um evento tradicional na cidade de Uberaba, o impacto na vida das pessoas 

é evidenciado em seus depoimentos, inclusive mostrando-se um espaço em que o 

trabalho organizado é capaz de fazer emergir relações diferentes entre o público e os 

artesãos. Para os artesãos, a feira é representada pelo seu trabalho, a sua barraca, ou 

seja, o local em que lhe permite adquirir o sentido e significado do que ele faz. 

A compreensão do universo simbólico dos grupos sociais por meio das 

representações sociais se mostra como uma via para entender as diferentes significações 

que os grupos constroem acerca do trabalho. Isso permite direcionar intervenções no 

sentido e satisfazer desejos, aspirações e necessidades do grupo.  

A contribuição deste trabalho reside na importância da discussão em torno do 

significado do trabalho para o sujeito e sua contribuição para a sociedade, bem como na 

utilização de uma técnica em que a coleta de dados é delegada ao sujeito. Alguns limites 

são apontados: a subjetividade do pesquisador em analisar as fotos produzidas e as 

explicações. Como sugestões para futuras pesquisas, apontamos como direção a 

ampliação da participação do público e, ainda, um estudo longitudinal em que possa 

fazer comparações entre épocas. 
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I INTRODUÇÃO 

 

O homem sempre esteve interligado e correlacionado ao esporte desde os 

primatas, quando fugiam de animais predadores, lutavam por áreas e regiões e 

disputavam domínios no início das coletividades. 

A prática do futebol ocorre em centenas de países, um esporte que desperta interesse 

em função de sua forma de disputa. No entanto, embora não se tenha muita certeza sobre os 

primórdios do futebol, historiadores descobriram vestígios dos jogos de bola em várias 

culturas antigas. 

A estrutura do futebol brasileiro passou a caminhar para a modernização ao deparar 

com uma crise nos anos 80, quando perpassava pelo esvaziamento dos estágios, baixa 

qualidade dos jogos, campeonatos deficitários e desorganizados, um modelo protecionista 

do Estado Militar dando lugar para um modelo novo, inspirado nas leis do mercado e dos 

negócios privados. E, assim, surge a publicidade nas camisetas dos times de futebol. 

Desse modo, o futebol configurou-se em um negócio altamente rentável, impondo 

novos procedimentos à formação de jogador e clube, às condutas dos torcedores nos 

estádios e ao gerenciamento das entidades esportivas. Assim, o futuro definitivamente 

entrou no rol das empresas privadas com a intenção de auferir lucros.  

Na passagem do século XX ao XXI o futebol tornou-se objeto de interesse por parte 

de autoridades políticas e policiais, de sociólogos, de psicólogos, especialmente no que esse 

refere aos incidentes, violência, sentimentos que cercam os torcedores. 

Tendo como objeto de pesquisa, os atletas e os dirigentes da LDI – Liga Desportiva 

de Ituiutaba, com as suas crianças o esporte amador tijucano tomou novos rumos, dentro de 

campo ou fora dele, embasada em uma gestão profissional, mas voluntária de seus 

dirigentes que vislumbram a retomada para que Ituiutaba torne à verdadeira cidade pólo no 

Pontal do Triângulo Mineiro nas ações esportivas, contribuindo com o engrandecimento do 

esporte na região celeiro de grandes atletas.  

Dentro desta concepção novas ações deverão ser desencadeadas e uma das mais 

importantes é formação na base, ou seja, a formação dos futuros atletas é fundamental, deve 

ser criada uma nova cultura esportiva que privilegie a inclusão social formando cidadãos, 

mas sem negar a possibilidade de que alguns realmente sejam futuros campeões.  
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Nesta formação é importante uma ação estruturada que privilegie a importância 

da cidadania e o respeito aos valores éticos e morais e a convivência social, muitas 

vezes desestruturada pelo novo formato familiar estabelecido atualmente validado pelo 

desajuste em que são envolvidos ou inseridos involuntariamente. 

E, também, a falta de uma boa orientação sobre os excessos de trabalhos além 

dos limites do corpo, o que chamamos de “Especialização Motora Precoce” como se 

fossem adultos, esquecendo seus limites físicos e seu corpo ainda em formação, pois a 

especialização prematura pode acarretar lesões (e não há maneira de se compensar o 

corpo depois de lesionado), o que ocasiona uma curta vida no Esporte, tendo que 

abandonar mais cedo a atividade. 

Embasado neste propósito foi criado o “Projeto Primeiros Passos: formar 

cidadãos e multiplicar talentos”, para contribuir com a formação de atletas e cidadãos 

integrados na comunidade, através do desenvolvimento de atitudes sociais valorizando 

os respeito às regras sociais, o trabalho em equipe, a cooperação, a competição 

esportiva, entre outras, sem esquecer também de envolver as famílias e os dirigentes. 

Ao caracterizar o adolescente considera-se como em um estágio de busca do seu 

eu, pelo descobrimento de altos valores e ideais, pelo desenvolvimento da personalidade 

e formação de identidade e pela construção de status adulto com suas tarefas e 

responsabilidades desafiadoras. 

 

II REFERENCIAL TEÓRICO 

O apoio da literatura especializada relacionada ao tema buscou os pontos de 

vista que foram apresentados como suporte legítimo para este trabalho. A procura 

dessas fontes tornou-se fundamental, pois viabilizou o desenvolvimento do trabalho 

para identificar idéias expressas, que as citações ressaltam como contribuições 

permitindo indiciar de forma mais consistente. 

Neste contexto, alguns autores foram selecionados abordando em suas obras 

literárias um relacionamento com o estudo, possibilitando uma contribuição relevante 

para a pesquisa, entre eles destacam-se Bock, Campos, Franco Júnior, Paes, Pikunas, 

Pfroom Neto e pesquisa on line sobre o tema.  

Dessa forma, o estudo da adolescência é preocupação efetiva de pais, 

educadores, filósofos, cientistas sociais e clínicos, e pode ser visualizado no cotidiano 

da humanidade e na literatura moderna, se referem à psicologia do desenvolvimento, 

psicologia clínica, psiquiatria e psicanálise. Nestas áreas, se enfatiza uma atenção 

significativa para com os problemas que ocorrem durante a adolescência. 
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Levando em consideração os meios que conduzirão o êxito no desenvolvimento 

desta pesquisa tem-se que as formulações psicanalíticas só tomaram forma a partir da 

década de vinte, graças às contribuições de Aichhorn, Berfeld e Jone (s.d. apud 

CAMPOS, 1996); sendo seu desenvolvimento mais lento quanto às áreas da clínica 

psicológica e psiquiátrica.  

Esta pesquisa teve como base a psicanálise que pode ser concebida como uma 

tentativa de dar um sentido ao que aparentemente não tem sentido, ou de procurá-lo 

exatamente onde não se supunha que ele pudesse estar. Viabiliza-se a pesquisa, 

explorar-se a teoria de Freud entre outros teóricos para a compreensão do 

desenvolvimento do adolescente. 

 

III OBJETIVOS 

A atuação do autor deste estudo como professor de Educação Física possibilitou-

lhe uma proximidade maior com os jovens adolescentes, e, assim, pôde observar em seu 

desenvolvimento físico-motor e na função social atribuída nesse processo. 

Dessa forma, surgiu a necessidade de desenvolver um trabalho que pudesse 

ampliar seus conhecimentos em relação às influências norteadoras na trajetória do 

jovem adolescente, bem como, defender a competitividade esportiva como elemento 

essencial para a aquisição de hábitos indispensáveis ao ser humano. 

A partir daí, iniciou-se uma investigação no sentido de observar o jovem 

adolescente durante a competitividade esportiva, em especial, no futebol, e pôde 

registrar e documentar passos de sua trajetória, percebendo as modificações ocorridas 

tanto em proporções físicas, como seus interesses, valores, emoções no contexto social. 

Apresentam-se, assim, as condições favoráveis deste estudo, em que vários 

fatores motivaram, sendo que todos surgiram a partir da vivência do autor deste estudo, 

em sua prática pedagógica. 

Este estudo tornou-se relevante ao aprofundar o conhecimento sobre alguns 

aspectos relacionados aos jovens adolescentes, seu desenvolvimento com características 

próprias e específicas, as influências significativas construídas e/ou adquiridas durante a 

competitividade esportiva; e, a investigação científica na literatura da psicanálise, como 

Sigmund Freud (1956-1939), o primeiro teórico a introduzir o conceito de estágios no 

desenvolvimento emocional-afetivo, afirmando que, se ocorrerem eventos prejudiciais 

ao desenvolvimento em qualquer uma das etapas, estas influenciariam o equilíbrio 

emocional do adulto; a partir daí surgiram outros teóricos posicionados 
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semelhantemente a Freud, que abrangeram o desenvolvimento emocional e, também, 

cognitivo e o social. 

De acordo com a proposta desta pesquisa o objetivo geral foi identificar e 

analisar a evolução dos valores na trajetória do adolescente em decorrência da 

competição esportiva – o futebol. 

Nesta perspectiva, busca-se nos objetivos específicos, observar e analisar as 

influências que permeiam a competitividade esportiva, como o adolescente enfrenta os 

desafios que norteiam o seu contexto social e como essa competitividade esportiva 

torna-se fundamental nos valores éticos e morais; compreender a fase da adolescência, 

frente às mudanças, os sonhos, as expectativas como evolução do desenvolvimento 

humano. 

 

IV METODOLOGIA 

A composição da pesquisa deste estudo constituiu da pesquisa bibliográfica e da 

pesquisa de campo. Um dos procedimentos na coleta de dados foi, inicialmente, a 

observação direta de 69 (sessenta e nove) jovens adolescentes, na faixa etária de 14 

(quatorze) a 16 (dezesseis) anos, do sexo masculino, durante a competitividade 

esportiva – futebol, acompanhada de entrevistas, documentários, registrando imagens e 

situações consideradas significativas para a análise dos dados. 

Os recursos materiais, humanos e financeiros necessários ao desenvolvimento 

desta dissertação foram custeados por mim, mestrando do curso de Psicanálise da 

Educação e Sociedade. 

Em busca dos resultados alcançados pelo Projeto Primeiros Passos foram 

adotados alguns procedimentos que caracterizam e dão uma estrutura metodológica à 

pesquisa. A classificação enquadrou-se no nível da pesquisa exploratória, pretendeu-se 

investigar os resultados alcançados pelo Projeto Primeiros Passos para efetivação dos 

objetivos do mesmo:  

- Geral: incentivar a prática esportiva em nossa cidade e região, abrindo espaços 

para ascensão de novos atletas e futuros talentos, dirigentes e árbitros; 

- Organizacional: respeitar e valorizar entidades afins, bem como revitalizar os 

clubes amadores locais; 

- Social: criar uma nova cultura esportiva que privilegie a inclusão social, com o 

objetivo de formar cidadãos, mas sem negar a possibilidade de que alguns realmente 

sejam futuros campeões.  
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E, ainda, realçar a missão do Projeto como tornar a companhia mais valorizada 

para os desportistas, atletas, clubes, colegas, parceiros, patrocinadores e a comunidade 

onde trabalhamos e vivemos. Pode-se, também, enfatizar o lema do mesmo: 

transparência, respeito e união. 

Em relação à abordagem, na pesquisa de cunho qualitativo, procurou-se, através 

da coleta de dados compreender um fenômeno social, observando o significado do 

Projeto Primeiros Passos para os atores envolvidos, no nível descritivo, obedecendo as 

normas e regras que garantem a cientificidade da mesma. 

Foram aplicados questionários para os atores envolvidos, jovens adolescentes 

participantes do Projeto, e, também, para dirigentes, técnicos e outros envolvidos que 

acompanharam o Projeto Primeiros Passos.  

 

VI DESENVOLVIMENTO 

6.1 O ESPORTE  

6.1.1 O esporte e sua importância para a sociedade 

O esporte se apresenta como um fenômeno sócio-cultural e forma de atividade 

física que pode ser inserido no hábito do sujeito como uma prática positiva. Desse 

modo, num universo único, porém heterogêneo, pautado por inúmeras formas de 

manifestação, carregadas de valores morais que interferem nas ações dos sujeitos e, 

conseqüentemente, no seu bem-estar, um fator fundamental para uma vida saudável e 

com qualidade. 

A importância do esporte para a sociedade é vista e vivenciada de diversas 

formas, sua prática tem reflexos significativos principalmente na educação e saúde da 

população, quando viabiliza a superação de problemas sociais apresentados pelo país, 

uma atividade que vem ganhando relevância econômica. Conseqüências resultantes dos 

recursos aplicados e do número crescente de empresas envolvidas. 

Historicamente, todos os esportes implicam uma atividade física, e pode-se 

supor que derivaram de habilidades básicas para a caça. Os esportes surgiram com as 

civilizações onde retratam formas de interação social, exibição de força física e 

divertimento. As culturas antigas como a egípcia e a chinesa já conheciam alguns 

esportes, mas essas atividades alcançaram seu desenvolvimento máximo na Grécia. 

De acordo com a pesquisa on line, Universidade do Esporte (2008) pode-se 

visualizar a história do esporte: a prática desportiva teve início remoto, onde já havia 

monumentos de vários estilos dos antigos egípcios, babilônios, assírios e hebreus com 

cenas de luta, jogos de bola, natação, acrobacias e danças. Entre os egípcios, a luta 
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corpo-a-corpo e com espadas surgiram por volta de 2.700 a.C. e eram exercícios com 

fins militares. Os outros jogos tinham caráter religioso; campeonatos, torneios, 

olimpíadas, recordes, títulos, medalhas, torcidas e comemorações.  

A aura mítica do esporte e seus heróis - os atletas - fazem parte do dia-a-dia de 

bilhões de pessoas ao redor do planeta. As disputas esportivas têm o poder de colocar 

países inteiros em compasso de espera. O Brasil pára para ver os jogos da seleção na 

Copa do Mundo e o mesmo se repete na Argentina, na Inglaterra ou na Itália. Nações 

dos cinco continentes acompanham as transmissões de provas e partidas dos Jogos 

Olímpicos, mesmo que seus esportistas não tenham qualquer chance de vitória; a longa 

história do esporte ajuda a entender como um fenômeno surgido há milênios se 

perpetuou no imaginário do homem. Inicialmente, a prática esportiva está ligada aos 

exércitos e às guerras. A prática esportiva é a única atividade que, mesmo gerando suor, 

causa orgulho nos cidadãos.  

Em geral se consideram esportes a atividades de recreio ou competitivas que 

exigem certa dose de esforço físico e habilidade, podem individuais ou coletivas. Nesse 

sentido, todo esporte pressupõe um fator de competitividade, que induz o desportista a 

lutar e a se esforçar por vencer uma série de dificuldades frente a um adversário. 

Normalmente o adversário é um outro desportista, mas nem sempre é assim, já que às 

vezes o objeto da luta é vencer a própria natureza ou enfrentar a sorte. 

 

6.1.3 O esporte no Brasil 

O Esporte no Brasil recebeu um impulso mais forte com a República, pois até os 

fins do século XIX, não existia um esporte organizado. No percurso histórico, o esporte 

no Brasil, pode ser dividido em duas fases, sendo a primeira denominada como fase da 

implantação, que marca um período até 1908, quando aparece a primeira obra editada 

no país sobre os esportes, o livro intitulado Sports Athleticos, que foi traduzido do 

original de E. Weber. Neste constava informações que tratavam sobre atletismo, tênis, 

natação, hóquei, pelota basca, futebol e pólo aquático. A segunda, fase denominou-se 

fase da organização. Esta se contemplou com a fundação de clubes e federações, 

alcançando o auge com a criação da Confederação Brasileira de Desportos, em 1914. A 

terceira, fase da popularização, tem-se o Decreto-Lei 3.199 de 14-04-41, que criou o 

Conselho Nacional de Desportos e estabeleceu bases para a organização esportiva em 

todo o país. E, finalmente, a quarta fase que ocorre até os dias atuais, quando pode-se 

contar com o apoio oficial que se torna efetivo e o esporte passa a ser supervisionado 

pelo Ministério da Educação. 
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Atualmente, o esporte no Brasil depara com impactos provocados pelo 

surgimento do marketing esportivo e da televisão segmentada, mostrando o crescente 

interesse empresarial pela atividade. Esse envolvimento empresarial retrata tanto em 

patrocínio esportivo como as empresas que atuam em sistema de co-gestão de clubes. 

Santos et al. (2008), em seu artigo on line, traz significativa contribuição ao 

apresentar o envolvimento das empresas com o esporte que pode ser: empresas de 

materiais e equipamentos esportivos; empresas que investem em patrocínio esportivo; 

empresas que trabalham em sistema de co-gestão com clubes; empresas que passam a 

considerar o esporte como opção de investimento paralelamente ao seu negócio 

principal; empresas de marketing esportivo; empresas-time; e empresas de novos 

produtos e serviços ligados ao esporte.  

O envolvimento das empresas com os esportes no Brasil tem sido cada vez 

maior e vem abrangendo diferentes tipos de empresas; porém, é muito pequeno quando 

comparado internacionalmente. As empresas envolvidas atuam como patrocinadoras de 

times ou atletas e co-gestoras. De modo geral, estão ligadas às áreas de material 

esportivo, calçados, alimentos e bancos. Também existem aquelas que prestam serviços 

como os de marketing esportivo, organização de eventos etc. Este envolvimento deve-se 

ampliar, tendo em vista que a maioria das empresas e empresários no Brasil ainda não 

despertou para as potencialidades de investimento neste setor. 

O esporte é muito importante na sociedade, pois permite a aproximação e 

confraternização dos povos como nos Jogos Olímpicos; a sua divulgação leva uma 

imagem do futebol brasileiro a outros países e sua marca constituída de muita garra dos 

jogadores e demais membros do futebol, por onde passam possibilitam a interação entre 

os países. 

 

6.1.4 O esporte numa prática educativa 

O esporte, nos dias atuais, aponta uma mudança nos valores morais 

principalmente ao uso do corpo. No inicio do século XX, o ideal da prática esportiva 

para crianças na escola e em clubes tinha ligação com a formação precoce de atletas e a 

busca por talentos, visando formar representantes da pátria ou homens fisicamente 

ativos, prontos para o trabalho. 

Atualmente, há uma maior preocupação com a educação para o esporte, voltada 

a possibilitar a praticar de forma interessante e prazerosa para a criança, buscando 

incorporá-la em seu estilo de vida, independente se tornará atleta ou não. 
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Percebe-se nesse contexto, por parte dos envolvidos com o gerenciamento do 

esporte, a vontade de formar cidadãos críticos e autônomos para que seja utilizado o 

universo esportivo de forma positiva para a vida. Os pensadores do esporte preocupam-

se, nos dias atuais, em buscar alternativas, na escola e no lazer, para que na prática 

sejam positivas em relação a valores transmitidos e formas de atividades físicas 

presentes no estilo de vida dos indivíduos. 

Desse modo, Paes sintetiza as opiniões e conceitos sobre o esporte tomando 

como base a definição: 

 

O esporte é uma representação simbólica da vida, de natureza educacional, 

podendo promover no praticante modificações tanto na compreensão de 

valores como de costumes e modo de comportamento, interferindo no 

desenvolvimento individual, aproximando pessoas que tem, neste fenômeno, 

um meio para estabelecer e manter um melhor relacionamento (PAES, 1998, 

p. 112). 

 

Nesse sentido, o esporte também é transformador, participar é ampliar a 

consciência de si mesmo, do outro e do mundo. 

Paes (1996, p. 67) relaciona como um dos principais papéis das Ciências do 

Esporte, especificamente, da Pedagogia do Esporte: “É oferecer condições aos cidadãos 

de conhecerem e compreenderem melhor o esporte e, enquanto integrante da sociedade, 

privilegiar sua participação, interagindo e considerando todas as possibilidades que ele 

permite”. 

Dessa forma, ao conhecer o esporte sabe-se como extrair dele as melhores 

alternativas para aprender a jogar como homens co-responsáveis pela integridade uns 

dos outros, ao aperfeiçoar os caminhos, os processos, as metodologias, as estratégias. 

Assim, uma Pedagogia do Esporte. 

A Pedagogia do Esporte é uma linha de pesquisa e aplicação das Ciências do 

Esporte, que se dedica a estudar e difundir princípios sócio-educativos para favorecer o 

processo ensino-aprendizagem do Esporte. 

Para Paes: 

 

[...] quando se pensa no esporte como meio de educação. É preciso ter 

convicção de que o importante não é o jogo, mas sim quem joga. Neste 

contexto estamos convencidos de que uma pedagogia para dar conta desta 

dimensão esportiva precisa ter uma sustentação filosófica entendendo o 

esporte como fenômeno sócio-cultural de múltiplas possibilidades: e uma 

sustentação técnica propondo tarefas compatíveis com a idade e com as 

metas estabelecidas (PAES, 1998, p. 111). 
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Para fazer valer a prática esportiva nos moldes dessa concepção filosófica do 

Esporte faz-se necessário o desenvolvimento de uma pedagogia capaz de refletir e 

transgredir no sentido de provocar a contínua transformação. 

De acordo com Paes, a pedagogia através do jogo oferece algumas vantagens: 

 

A ludicidade, a cooperação, a participação, o retorno à origem do esporte e 

mesmo a competição que, tratada de forma adequada, sem valorização 

exacerbada, pode promover a alegria e o prazer de uma prática que nunca se 

repete, pois a incerteza presente neste fenômeno, como uma de suas 

características, pode atuar como um fator de motivação, despertando na 

criança cada vez mais o interesse pelo esporte (PAES, 1998, p. 112). 

 

Desse modo, o jogo e o esporte são experiências comunitárias e mais amplos que 

um agrupamento de pessoas. Ao referir-se sobre a Pedagogia realça-se a reflexão sobre 

o papel do professor e sua condição como facilitador do processo educacional. Os 

professores têm grandes responsabilidades, pois estão co-aprendendo o tempo todo 

enquanto se dedicam a ensinar. 

 

6.2 O FUTEBOL 

6.2.1 O Futebol: breve histórico dessa prática no mundo 

O futebol é um dos esportes mais populares no mundo e sua prática expandiu pelos 

países, despertando interesse a todos por sua forma de disputa. A partir do estudo do 

futebol, torna-se possível, não só perceber as questões inerentes a essa modalidade e ao 

esporte de maneira geral, como observar movimentos mais amplos da dinâmica social em 

suas múltiplas esferas.  

Segundo Franco Júnior delineia uma trajetória histórica do futebol: 

 

Surgido paralelamente ao Império britânico, por décadas o futebol teve seu 

destino ligado ao dele. De 1848, data da primeira uniformização das regras, 

até 1912, fecho de várias e importantes adaptações, o futebol foi típico 

representante daquela cultura. Naquela fase, o novo esporte ecoou muito de 

perto as vicissitudes internas da Grã-Bretanha. Na fase posterior, também as 

vicissitudes externas do Império, que em 1909 dominava 20% dos territórios 

e 23% da população mundiais. A propagação do futebol seguiu lógica da 

influência cultural inglesa: de início nas próprias ilhas britânicas, a seguir na 

Europa germânica, depois na Europa latina, pouco mais tarde na América 

Latina. Não foi casual que nesta região vários clubes tenham adotado nomes 
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ingleses, na Argentina (Banfield, Boca Juniors, Newell’s Old Boys,m River 

Plate, Vélez Sarsfield), no Brasil (Arsenal do Mato Grosso, Corinthians de 

São Paulo, River do Piauí, Tranways de Pernambuco), no Chile (Everton, 

Green Cross, Wanderers), na Bolívia (The Strongest) ou no Peru (Sporting 

Cristal). Assim como o Império britânico cem anos antes, em meados do 

século XX a Federation Internationale de Football Association (FIFA) ERA, 

NO DIZER DE SEU PRESIDENTE Jules Rimet, “império onde o Sol nunca 

se põe” (FRANCO JÚNIOR, 2007, p. 23-4). 

 

O futebol tornou-se popular em seu jeito simples de jogar, em que basta uma bola, 

equipes de jogadores e as traves, para que em qualquer espaço, crianças e adultos possam se 

divertir com o futebol. 

Mas nem sempre foi assim, no início não havia penalts, nem tiros livres, muito 

menos juízes e bandeirinhas. Os jogadores jogavam com as mãos e os pés. A forma não 

importava muito, o importante era jogar. 

Os historiadores divergem quanto ao lugar onde o futebol apareceu primeiro, se na 

França ou na Inglaterra. Na França, teria chegado através dos romanos, que lá estiveram 

liderados por Júlio César nos anos 58 a 51 Antes de Cristo. Os italianos também reclamam 

para si, a criação do futebol, ou cálcio para eles. 

Percebe-se, no início a ausência de regras uniformes e a necessidade da mesma para 

uma melhor atuação dos participantes. No entanto, o futebol foi se organizando e 

espalhando-se, chegando a dominar as universidades e escolas, porém as regras eram 

diferentes umas das outras. 

Ao referir-se às origens do futebol tem-se, segundo pesquisa on line (2008), a 

História do Futebol que apresenta as suas origens: na China Antiga; no Japão Antigo; na 

Grécia e Roma; na Idade Média. Foi a partir de 1846, em uma reunião específica para 

unificação das regras, elaboradas de acordo com o “Regulamento de Cambridge”, todos 

concordaram e as novas regras estavam homologadas. Logo depois, em 1855, nasceu o 

primeiro clube de futebol do mundo, o Sheffiel, como explicitado na Folha de S. Paulo 

(1974): 

 

Foi em 1855 que surgiu o profissionalismo. Mr W. MacGregor tornou o 

profissionalismo legal e organizado. Desde o início, como agora, o 

profissionalismo no futebol causou polêmicas e confusões. Assim, por 

exemplo, em 1853 o West Bromwich Albion fora expulso da Associação de 

Futebol da Inglaterra, por ter pago um jogador. Mas em 1888, o mesmo 

clube foi campeão, já dentro do novo regime profissional, e as despesas com 
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sua equipe somaram a fabulosa fortuna de dez libras esterlinas por semana 

(FOLHA DE S. PAULO, 1974, p. 2). 

 

Nesse sentido, surge o profissionalismo do futebol de forma legal e organizada. À 

medida que ia deixando de ser um jogo violento e nocivo, o futebol passou a apaixonar seus 

praticantes. A grande transformação passou a se fazer notar no início do século XVIII, 

quando jovens de famílias ricas e aristocráticas, integrantes de escolas públicas inglesas, 

viram-se obrigados a trocar seus passatempos. O tiro, o esgrima, a caça e a equitação foram 

trocados pelos jogos em grupos. 

As primeiras tentativas de se estabelecer um regulamento para o futebol, uma 

espécie de regra deveria prevalecer sobre todas as outras. Para começar, não seria permitido 

colocar a mão na bola. Desse modo, o futebol chega ao século XIX mais organizado, 

dignificado pela adesão dos universitários engrandecidos pela paixão popular.  

Os seguidores do futebol estabeleceram suas leis e fundaram The Foot Ball 

Association, nome mantido até hoje pela Liga Inglesa. O futebol foi codificado oficialmente 

no dia 01 de dezembro de 1863, a partir das novas regras estabelecidas por Cambridge e 

submetidas aos representantes dos clubes e universidades numa reunião realizada no dia 24 

de outubro de 1863 (MUSEUS DOS ESPORTES, 2008). 

 

6.2.2 A chegada do futebol na Inglaterra 

O futebol transformou-se, como esporte moderno criado na Inglaterra no século 

XIX. No entanto, a história diz, também, que o futebol teve origem em um “esporte” 

praticado na Itália medieval. 

Dessa forma, verifica-se que desde os tempos mais remotos o homem e a sua 

sociedade sempre praticaram jogos, para se divertirem entre a comunidade ou como ritual 

religioso. São práticas das mais variadas em todo o mundo. Nessa perspectiva, pode-se 

dizer que o Futebol nasceu daí. Esses jogos não tinham um nome definido e variavam de 

regiões e regiões da Inglaterra, da Europa e do mundo.  

O início do século XIX foi o período do ápice da primeira Revolução Industrial na 

Inglaterra. Nessa questão tem a contribuição de Franco Júnior ao revelar que: 

 

A quem examina o surgimento do futebol moderno impõe-se desde o início a 

constatação de seu quadro geográfico (Inglaterra), mas nem sempre de seu 

quadro histórico (Revolução Industrial). Ora, ambos não podem ser 

dissociados. Não é casual que a Inglaterra tenha sido o berço da Revolução 

Industrial e do futebol. Os dois fenômenos baseiam-se em competição, 

produtividade, secularização, igualdade de chances, supremacia do mais 

hábil, especialização de funções, quantificação de resultados, fixação de 
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regras. Este último ponto é essencial, correspondendo àquilo que Sigmund 

Freud em fins do século XIX e Norbert Elias em meados do século seguinte 

chamaram de processo civilizador. Também podemos pensar no 

estabelecimento das regras futebolísticas como manifestação particular na 

Inglaterra do então intenso desenvolvimento das instituições, que nada mais 

são do que regras do jogo social. Ou seja, restrições de comportamento que 

permitem a vida em sociedade, controlam interesses individuais em nome do 

bem comum (FRANCO JUNIOR, 2007, p. 25). 

 

Nesse contexto, verifica-se que as instituições formais são criadas pela sociedade, 

por meio do Estado, para reger a própria sociedade: constituição, leis, decretos, códigos. As 

instituições informais são criadas por certos segmentos sociais para reger sua atuação 

específica: regras, convenções, normas, costumes. A época era de padronização, codificação 

e fixação em vários planos da vida inglesa. 

 

6.2.3 A inserção do futebol na sociedade brasileira 

O futebol está inserido na sociedade brasileira e também dentro de cada brasileiro, 

que desde pequeno conhece o futebol e começa a se inteirar com ele. Portanto, o futebol 

também tem sua origem como Franco Júnior fundamenta: 

 

O pontapé inicial no esporte que se tornaria a paixão nacional faz parte de 

uma história oficial pontilhada de características quase míticas. Da mesma 

forma que na Inglaterra, onde a elite se apresentou como criadora e 

organizadora do futebol, no Brasil sua introdução foi atribuída ao jovem 

paulistano Charles William Miller, filho de um engenheiro escocês aqui 

radicado. Enviado à Inglaterra com nove anos para completar seus estudos, 

Miller retornou em 1894 trazendo em sua bagagem um verdadeiro arsenal 

litúrgico: dois uniformes, um par de chuteiras, duas bolas, uma bomba de ar, 

um livro de regras e o desejo quase apostólico de desenvolver o esporte entre 

seus pares (FRANCO JÚNIOR, 2007, p. 60-61). 

 

Com essa bagagem, Miller teria trazido da Inglaterra, onde passara dez anos 

estudando, e ao chegar ensinou os sócios do São Paulo Atletic Club (SPAC) a praticarem tal 

jogo tão difundido na Bretanha. Miller apresentou o futebol à elite paulista, e a sua 

aceitação foi rápida pelos clubes das diferentes comunidades. Ao mesmo tempo em que a 

elite começava a praticar esse esporte, o futebol se desenvolvia entre a classe operária, tanto 

no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. O futebol se expandiu rapidamente pelo Brasil. Os 

diversos times dos operários das fábricas iam surgindo na várzea paulista, e os clubes iam 

adotando o esporte em seus quadros.  
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De acordo com Franco Júnior, a proliferação de clubes e times de futebol pelo país, 

sobretudo nas populosas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, obedeceu basicamente a 

duas grandes tendências: 

 

A primeira, a formação de equipes no interior dos grupos dominantes, 

orientada pelos valores do cavalheirismo, do fair play e do amadorismo. 

Fosse mediante clubes fundados especificamente para a prática do novo 

esporte (Fluminense, 1902); América – RJ, 1904), por iniciativa de jovens 

estudantes que participavam de associações atléticas vinculadas a seus 

estabelecimentos de ensino ou que criavam clubes  independentes (Ponte 

Preta, 1900; Botafogo, 1904), fosse pela introdução do futebol em clubes 

dedicados a outras modalidades esportivas (Náutico, 1909; Flamengo, 1911). 

Colégios e clubes constituíam-se em espaços restritos de formação, lazer e 

sociabilidade, nos quais se representava a pretensa superioridade da elite, 

que procurava se fortalecer, num movimento endógeno, por meio da difusão 

de vínculos de solidariedade e do conseqüente afastamento dos demais 

setores sociais. Tais agentes detinham tanto os instrumentos necessários (e 

dispendiosos) para a prática do futebol – bolas, chuteiras, uniformes, campos 

gramados – quanto os saberes, regras, técnicas e terminologia inglesa. O 

futebol tornara-se um novo item da modernidade européia que não podia 

faltar aos anseios de atualização da elite brasileira e que devia por isso ser 

praticado por pessoas de igual condição social e racial (FRANCO JÚNIOR, 

2007, p. 62-3). 

 

Nesses termos, a prática do futebol era realizada por pessoas da mesma educação, 

era inadmissível submeter-se às mesmas regras que jogadores das camadas subalternas, pois 

a sociedade ainda necessitava da universalização da igualdade jurídica e da cidadania.  

No entanto, o desenvolvimento de uma segunda tendência revela segundo Franco 

Júnior: 

 

As fronteiras sociais do futebol começaram a ser transpostas desde cedo com 

a formação de times improvisados pelos setores populares, que passavam da 

curiosidade ao mimetismo. Sem equipamentos adequados e jogando com 

bolas desgastadas e mesmo improvisadas, em terrenos ainda não ocupados 

pelo processo de urbanização, o futebol dos grupos subalternos tornava-se 

um modo de representação da existência negada em outros campos sociais. E 

alastrava-se pelos subúrbios proletários. Em pouco tempo, uma série de 

equipes e clubes foi constituída por iniciativa de pequenos comerciantes, 

operários e artesãos das grandes cidades (Internacional, 1909; Corinthians, 

1910) (FRANCO JÚNIOR, 2007, p. 63-4). 
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Nessa perspectiva, foram criados clubes vinculados a empresas, as quais recrutavam 

operários para seus times. Assim, o amadorismo era dissimulado por meio de gratificação 

que ofereciam aos jogadores operários. Os bons atletas gozavam de privilégios e, assim, 

dedicavam cada vez menos às atividades para as quais haviam sido contratados e cada vez 

mais ao clube de sua empresa.  

Os clubes da elite, por sua vez, promoviam amistosos e campeonatos onde 

cobravam valores elevados pelos ingressos e pelas mensalidades dos sócios. As altas taxas 

exigidas aos filiados tornavam-se barreiras aos indesejáveis. Portanto, os clubes populares 

organizavam torneios, patrocinavam atividades de lazer, oferecendo condições acessíveis 

aos seus associados. 

Os jogadores do futebol popular não escaparam a avaliação definida pela elite, que 

devido ao seu crescente prestígio, os órgãos da imprensa brasileira passaram a denegri-los.  

Franco Júnior explicita que: 

 

Durante a República Velha (1889-1930), no momento de intensificação das 

relações capitalistas, as cidades – verdadeiros centros amplificadores de 

tensões – promoviam um indesejável compartilhamento de espaços públicos. 

Elas se transformavam em palcos de manifestações políticas e culturais 

inconvenientes das camadas médias, do proletariado e dos demais setores 

subalternos. Nos grandes centros, o controle sobre o reduzido eleitorado não 

era tão eficiente quanto aquele obtido no meio rural, sob a égide do 

coronelismo. As demandas sociais, abafadas pela estrutura política da 

República, encontravam nas cidades ambiente para sua expressão e 

proliferação. A entrada de clubes e jogadores de origem popular nas ligas 

amadoras insere-se no rol dessas demandas (FRANCO JÚNIOR, 2007, p. 

65-6). 

 

Desse modo, o futebol tornou-se um dos primeiros e mais significativos exemplos 

de incorporação desses setores numa sociedade caracterizada pela cidadania restritiva e por 

marcantes diferenças sociais. Os jogadores populares inseriram num espaço reservado, até 

então, às elites brasileiras. 

Historicamente, Franco Júnior (2007), mostra que houve rivalidades futebolísticas 

entre brasileiros e argentinos, desavenças regionais entre Rio de Janeiro e São Paulo. Essas 

desavenças acentuaram-se com a Revolução Constitucionalista de 1932. As hostilidades nos 

campos de jogo brasileiro e nos campos de guerra europeus revelavam um dado novo da 

sociedade brasileira. Os anos do governo de Vargas haviam difundido um sentimento 
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nacionalista potencializado pelo futebol e pela guerra, dois combates repletos de 

semelhança. 

Com a derrota na Copa do Mundo de 1950, a dor mantinha-se viva, um sentimento 

de inferioridade diante dos estrangeiros era forte em todos os setores, mas principalmente 

no futebol. O racismo se acentuou, quando dois jogadores foram responsabilizados pela 

derrota brasileira e eram mulatos: o goleiro Barbosa pelos gols sofridos e, Bigode por ter 

levado um tapa na face depois de uma discussão com o capitão uruguaio Obdúlio Varela. 

No entanto, Pelé dissipou a idéia racista que o negro brasileiro era o responsável 

pelas constantes derrotas, além de representar também a juventude, a perspectiva, pois na 

copa de 1958 tinha apenas 17 anos. 

Após as vitórias de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002, e as derrotas nos Mundiais de 

1950, 1978, 1982, 1998 e 2006 comprovaram que o sucesso da seleção dependeria da nação 

e o sucesso da nação não dependeria apenas de seus jogadores. 

Incentivados pela imprensa brasileira na Copa do Mundo de 1958 e 1962, 

respectivamente na Suécia e Chile, surgiu uma corrente que afirmava que o futebol 

incorporou o estilo brasileiro, baseado na técnica criativa dos seus jogadores, ou como 

preferem os antropólogos na “ginga”, “malícia” e “jeitinho” brasileiro, superando então a 

rígida tática implantada pelos europeus. Essa corrente buscava de qualquer forma 

diferenciar o futebol praticado no Brasil do futebol praticada nos outros países.  

 

6.2.4 O perfil psicológico dos personagens do futebol 

Sendo o esporte coletivo, o futebol tem implicações e significações coletivas, 

porém, em parte nas individualidades que o compõem. Para Franco Júnior (2007), o jogo é 

coletivo como a vida social, mas numa atuação de um só indivíduo pode repercutir sobre o 

todo. “Como em qualquer sociedade, na do futebol vive-se o tempo inteiro em equilíbrio 

precário entre o indivíduo e o grupo” (FRANCO JÚNIOR, 2007, p. 304). Desse modo, o 

jogador na busca do sucesso pessoal depende dos companheiros, num sentimento de equipe 

em que depende das qualidades pessoais de seus membros. Ao referir-se ao torcedor lúdico 

busca o prazer do jogo preservando sua individualidade, porém em sua condição de 

torcedor dilui-se na massa. 

Conforme relata Franco Júnior ao referir-se ao perfil psicológico dos personagens 

mais significativos no universo do futebol: 

 

O jogador caracteriza-se pelo que poderíamos chamar de “obsessão pela 

vitória”. Claro que a necessidade de ganhar sempre, a qualquer custo, não 

existe apenas no meio futebolístico, é sentimento bem difundido na 

sociedade capitalista. Contudo, na maioria das atividades o sucesso não se 
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torna público, fica restrito aos próprios limites do segmento profissional. 

Com futebolistas ocorre o oposto, sua profissão é exatamente ultrapassar os 

rivais, conseguir vitórias conhecidas por todos (FRANCO JÚNIOR, 2007, p. 

305). 

 

Nessa perspectiva, são repercutidos tanto o sucesso como o fracasso, pois são 

divulgados, informados, comentados. A partir daí despertam amores e ódios, admiração e 

desprezo.  

Quanto ao técnico de futebol, este também tem o perfil de obsessão pela vitória, 

pois sente a pressão de êxitos constantes e seu destino profissional corre mais risco do que 

dos outros personagens do meio já que pode ser substituído. A ligação do técnico com a 

torcida também fica a desejar já que o torcedor quando contrariado trata-o com palavrões. 

Outra posição delicada é a do treinador, pois suas decisões e reações repercutem nos 

jogadores, na torcida, nos dirigentes, na imprensa, e, às vezes, no árbitro. Nessa questão, 

percebe-se o desgaste emocional que é provocado pela profissão nos personagens de acordo 

com seu papel. 

Há ainda, segundo Franco Júnior (2007, p. 308) o perfil do árbitro: “O árbitro, 

segundo pesquisas britânicas recentes, sofre de “superioridade ilusória”, porém seu traço 

psicológico predominante, ao menos no Brasil, parece ser de tendência sadomasoquista”. 

Tem-se a faceta sádica pelo fato de suas decisões influenciarem no aspecto econômico, a 

vida dos profissionais e, no aspecto emocional, a via de milhões de pessoas.  

Franco Júnior (2007, p. 308) cita Freud: “um sádico é sempre ao mesmo tempo um 

masoquista”. 

Para Franco Júnior: 

 

A própria escolha da profissão de árbitro pode dever-se a certo “masoquismo 

moral”, sentimento de culpabilidade inconsciente que leva o sujeito a se 

colocar na posição de vítima. Atuar numa partida na qual joga o clube de sua 

preferência é exercício de profissionalismo e autopoliciamento, e também de 

certo masoquismo. Até porque, para não revelar o gosto pessoal, o árbitro 

acaba inconscientemente sendo algumas vezes mais rigoroso com o seu 

clube (FRANCO JÚNIOR, 2007, p. 308-9). 

 

Esse personagem fica exposto às ofensas e agressões que recebe dos jogadores, 

dirigentes e torcedores. O masoquismo aparece no silêncio do seu trabalho, é um 

profissional que passa despercebido, um elemento neutro em campo, porém na prática é 

alvo de desconfiança dos dois lados que disputam a partida. Nesse profissional projetam-se 

a frustração e a raiva dos perdedores e a indiferença dos vencedores.  
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O torcedor uma personagem contraditória no futebol, pois renuncia em parte a 

personalidade individual para compor uma personalidade coletiva. Sabendo-se que não 

existe torcedor isolado, este faz parte de um conjunto heterogêneo do ponto de vista social, 

econômico, cultural, etc., porém homogêneo do ponto de vista anímico.  

Conforme afirma Franco Júnior: 

 

Dentre os traços dessa alma coletiva está o fato de as individualidades, 

dissipadas no grupo, terem sensação de força invencível, estando por isso 

propensas a ceder a instintos que isoladamente refreariam. Outro traço 

próprio às massas é sua sugestionabilidade. Daí as opiniões e crenças da 

multidão propagarem-se por meio de um mecanismo de tipo hipnótico, o 

contágio. Daí toda multidão pensar por imagens, ser impressionável por 

imagens, não pelo raciocínio. Daí, enfim, a multidão ser impulsiva e não 

admitir obstáculo entre seu desejo e a realização dele (FRANCO JÚNIOR, 

2007, p. 310). 

 

Nesse contexto, na personalidade coletiva da torcida há um alto nível de narcisismo, 

no sentido mais primitivo e corporal. O torcedor ao adentrar para o estádio sente-se, de 

forma inconsciente, estar ali para receber atenção e afeto, de se sentir amado, julga 

contribuir para o resultado final de uma partida sem entrar em campo. “Torcer supõe alterar 

a configuração de um evento, moldar psiquicamente um fato para adequá-lo ao espaço do 

desejo” (FRANCO JÚNIOR, 2007, p. 311). 

Desse modo, cada partida de futebol faz o torcedor viver um leque emocional onde 

o fracasso abre perspectivas para o próximo sucesso e cada sucesso traz o saber de 

renovação.  

Conforme Franco Júnior: 

 

Obviamente, não há traços psicológicos exclusivos a cada personagem no 

mundo do futebol. O gosto da vitória é almejado e sentido por todos, não 

apenas jogadores e técnicos. Certa dose de sadismo está presente, além dos 

árbitros, também em certos gestos e declarações de jogadores, técnicos e 

dirigentes em relação a adversários. Ou, sob capa de imparcialidade, nos 

comentários de jornalistas dirigidos a certos clubes e jogadores. No torcedor 

existe um sádico sentimento de prazer pela dor do adversário derrotado, 

especialmente se rival tradicional. Certo masoquismo encontra-se na parcela 

da torcida que acompanha o time em longínquos campos adversários, ou na 

fidelidade a um cube que jamais ganha algo importante, ou a um clube 

vencedor que passa por longa fase sem nada conquistar (FRANCO JÚNIOR, 

2007, p. 314). 
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Assim, o futebol não apenas manifesta, mas exacerba certas condições psicológicas 

coletivas, sendo que algumas derrotas podem denegrir o ego nacional. "[...] o futebol 

apresenta um fator muito positivo do ponto de vista psicológico: cada partida, cada 

temporada oferece a esperança de novo recomeço” (FRANCO JÚNIOR, 2007, p. 347). 

Como todo esporte, o futebol também tem suas regras a seguir, provocando assim 

uma disciplina naqueles que do jogo participam, regras que os espectadores e amantes do 

futebol fazem questão de conhecer para compreender as situações vividas no campo e 

poderem discutir com sabedoria o seu esporte preferido.  

Não há idade para o jogo de futebol ao se tratar de um divertimento, um momento 

de lazer, pois crianças e adultos podem se divertir, escolhendo seus espaços como a rua do 

bairro onde moram, na escola onde podem mostrar seu aprendizado, no clube juntamente 

com outros amigos de sua faixa etária, e quando ainda pequenos podem ser observados e 

levados a sério. Desde cedo os jovens de várias partes do mundo começam a praticar o 

futebol e mostram-se no futuro verdadeiros craques que levam alegria aos seus espectadores 

e coordenadores. 

Gaya e Cardoso (1998) explicitam que os motivos que definem as atividades 

desportivas, parecem ser: melhorar as habilidades, passar bem, vencer, vivenciar 

emoções, desenvolver o físico e o bem estar. Scalon; Becker Jr. e Brauner (1999) 

apontam como fator motivacional para a prática esportiva como a busca da ludicidade, 

divertimento e aprimoramento de suas habilidades motoras.  

Nessa perspectiva, os professores de Educação Física e Técnicos devem 

conhecer os motivos que levam os adolescentes a praticarem tal atividade motora, sendo 

tão relevante no desenvolvimento humano, e ainda proporcionam aos profissionais 

subsídios para a preparação de seus programas, de acordo com o interesse desses 

adolescentes, viabilizando o comportamento relacional e a maneira de motivar uma 

prática de forma prazerosa.  

 

6.3 A ADOLESCÊNCIA 

6.3.1 As definições e características da adolescência 

O período de adolescência, segundo Pikunas (1979), tem sido considerado como 

uma ocasião de tormentas e estresse, uma idade de frustração e sofrimentos, uma 

amplitude de intensificação de conflitos e crises de ajustamento, uma fase de sonhos e 

devaneios, de romance e amor, uma era de alheamento da sociedade e cultura adultas. 
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Assim, a adolescência consiste em uma micelânia de expectativas e características que 

lhe são peculiares. 

Pikunas vê a adolescência como um segmento importante da construção do ser 

humano, podendo ser dividida em fases características: 

 

Ela distingue a primeira adolescência (dos doze aos quinze anos), a 

adolescência intermediária (dos quinze aos dezoito) e a adolescência final 

(dos dezenove aos vinte e dois anos). Mais exatamente, é “aquela amplitude 

de vida de uma jovem pessoa entre o advento óbvio da puberdade e o 

término do crescimento ósseo”. Esta definição biológica pode ser 

complementada por uma referência psicológica a “uma situação marginal” 

em que têm de ser feitos novos ajustamentos, quais sejam, os que distinguem 

o comportamento da criança do comportamento do adulto em cada sociedade 

(PIKUNAS, 1979, p. 274).  

 

Assim, a adolescência é uma fase do desenvolvimento humano em que ocorre a 

verdadeira modelagem e diferenciação do comportamento antes próprio da criança com 

o comportamento adulto. Além disso, ocorrem desenvolvimentos gerais sociais, 

emocionais, cognitivos e da personalidade dentro dos anos puberais e continuam até a 

parte intermediária e final da adolescência. Segundo Pikunas (1979), o período de 

adolescência tem sido considerado como uma ocasião de tormentas e estresse, uma 

idade de frustração e sofrimentos, uma amplitude de intensificação de conflitos e crises 

de ajustamento, uma fase de sonhos e devaneios, de romance e amor, uma era de 

alheamento da sociedade e cultura adultas. Assim, a adolescência consiste em uma 

micelânia de expectativas e características que lhe são peculiares. 

Para Pfromm Netto (1976, p. 1): 

 

Adolescer é palavra latina que significa crescer, desenvolver-se, tornar-se 

jovem. Os dicionários registram que adolescência é o período da vida 

humana entre a puberdade e a virilidade e que adolescer quer dizer durante o 

período da adolescência. Embora não seja possível fixar limites universais e 

exatos para sua duração, os doze e os vinte anos, aproximadamente, são em 

geral admitidos como as idades iniciais e finais desta etapa do 

desenvolvimento humano (PFROMM NETTO, 1976, p.1).  

 

Ao referir-se aos adolescentes lembra-se de desafio e inquietação, quando as 

famílias se preocupam com seu comportamento, muitas vezes, socialmente desajustados 

e perturbados emocionalmente. A prevenção quanto à conduta anti-social abrange além 
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do grupo familiar, outros setores como o escolar, judicial, assistência social e o mercado 

de trabalho. Desse modo, exige-se de todos os segmentos uma compreensão mais 

profunda dos anseios, problemas e ações dos adolescentes.  

O enfrentamento das famílias em relação aos jovens adolescentes depende de 

uma para outra, da classe social, da sociedade em que está inserido. Atualmente, há uma 

grande preocupação da sociedade neste sentido, assim promovem cursos, conferências, 

eventos, oportunidades para informações e orientações visando contribuir para 

compreender e ajudar os adolescentes.  

Os educadores têm consciência de que é necessário obter conhecimentos sobre a 

adolescência, sua conduta, experiência, problemas que encontram, potencialidades e 

limitações. 

Ao buscar definições para o termo adolescência, Pfromm Netto assim apresenta:  

 

Critério cronológico – Adolescência é um período da vida humana que se 

estende dos 10-12 anos aos 20-21, aproximadamente. Subdivide-se em pré-

adolescência (10-12 anos), adolescência inicial (13-16) e adolescência final 

(17-21 anos). 

Critério do desenvolvimento físico – Etapa da vida compreendida entre a 

puberdade e a idade viril; período de transição durante o qual o jovem ou a 

jovem se tornam adultos. Começa com a primeira manifestação da 

puberdade e termina no momento em que o desenvolvimento físico está 

quase concluído, por volta dos vinte anos. 

Critério sociológico – Período da vida de uma pessoa durante o qual a 

sociedade em que vive deixa de encará-la como criança e não lhe confere 

plenamente os status, papéis e funções adultos. 

Critério psicológico – Período de extensa reorganização da personalidade, 

que resulta de mudanças no status bio-social entre a infância e a idade 

adulta. Período de reorganização de estruturas psíquicas previamente 

estabelecidas, que reflete o desenvolvimento anterior, assim como novas 

mudanças maturacionais.  

Combinação de critérios – O início da adolescência define-se em termos 

fisiológicos e sua duração e término em termos psicológicos... 

Fisiologicamente, começa no momento da puberdade, assim que o indivíduo 

se torna apto para reproduzir a espécie. Psicologicamente e 

cronologicamente, chega ao fim quando o indivíduo atinge certo grau de 

maturidade em quase todos os aspectos. No seu sentido mais simples, 

“adolescente” se aplica àqueles que participam do grupo de idade que se está 

desenvolvendo do status infantil para o adulto, aproximadamente entre os 12 

e 20 anos de idade cronológica. É palavra com implicações tanto sociais 
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como fisiológicas, referindo-se não apenas aos anos de amadurecimento 

fisiológico, mas também ao período de desenvolvimento social e pessoal que 

geralmente acompanha a época de modificações físicas (PFROMM NETO, 

1976, p. 3-4).  

Nesse sentido, as concepções refletem a diversidade de aspectos da 

adolescência, quando o autor recorre ao critério cronológico e outros.  

Ao realçar sobre as características da adolescência Pfromm Netto revela que: 

 

Desde os tempos de Aristóteles têm os homens procurado identificar as 

principais características dos adolescentes. Stanley Hall (1904) considerou a 

adolescência um novo nascimento, um período dramático marcado por fortes 

conflitos e tensões. Estudos posteriores, entretanto, mostraram que a 

adolescência não é obrigatoriamente uma idade de conflitos intensos e 

mudanças extremas para todos os jovens. Newman (1958), por exemplo, 

comparou os resultados obtidos em uma prova projetiva para estudo de 

personalidade, o teste de Rorschach, por jovens otomis, indígenas do 

México, concluindo que as mudanças profundas e a variabilidade assinaladas 

como características psicológicas dos adolescentes de certas culturas podem 

estar significativamente ausentes em jovens pertencentes a diferentes 

culturas. Os indícios de “tormentas e tensões”, de conflitos e agressão, no 

teste de Rorschach, não se manifestaram nos indígenas, a não ser, e de modo 

muito tênue, em três deles, considerados desviados do grupo (PFROMM 

NETTO, 1976, p. 4-5). 

 

Assim, há a concepção do desenvolvimento humano do processo contínuo e 

reconhecimento da grande influência de experiências de ambientes passados sobre o 

grau de estabilidade emocional, no entanto, quando essas ansiedades não são muito 

grandes possibilita uma nova experiência eficiente. Depende muito da convivência em 

seu grupo familiar, pois se vive em lares sólidos desenvolvem a sua confiança na 

família não se sentindo pressionado de maneira excessiva. 

A psicanalista Anna Freud apud Pfromm Netto (1976) não apenas concebe a 

adolescência no mundo moderno como um período de perturbações, transtornos e 

rebelião, e afirma que as tensões e alterações nos jovens devem ser consideradas como 

indícios de desenvolvimento normal e de que ajustamentos interiores estão ocorrendo. 

Anna Freud apud Pfromm Netto prossegue: 

 

É, em virtude de sua natureza mesma, uma interrupção de crescimento 

tranqüilo, e a manutenção de um equilíbrio constante durante o processo 

adolescente pode ser encarada como anormalidade. Certas flutuações ou 
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ambivalências durante a adolescência, que poderiam ser tidas como bastante 

anormais em outras fases da vida, simplesmente podem significar que uma 

estrutura adulta da personalidade leva algum tempo para emergir, que o ego 

do indivíduo em questão não cessa de experimentar e que não há pressa em 

encerrar a exploração de todas as possibilidades (ANNA FREUD apud 

PFROMM NETO, 1976, p. 6). 

 

Tem-se, a fundamentação de Mira y Lopez apud Pfromm Neto que também 

associa à adolescência as idéias de desequilíbrio e crise: 

(a) alterações morfológicas, que levam o jovem a uma certa desorientação a 

respeito de sua aparência; 

(b) alteração dos sentimentos vitais, com bruscas mudanças do humor e 

instabilidade, resultantes da falta de base cenestésica e hormonal sólida; 

(c) erotização do campo da consciência e procura do “complemento”, isto é, 

do companheiro do sexo oposto; 

(d) busca ansiosa do mistério da vida e da morte, com preocupação 

crescente pelo futuro; 

(e) independência ou desmame psicológico do lar, marcada por oposição e 

negativismo; 

(f) fixação do papel social e profissional: planificação da vida, escolas de 

estudo e/ou profissão, distrações etc. (MIRA y LOPEZ apud PFROMM 

NETTO, 1976, p. 6). 

 

Desse modo, apresentam-se, segundo autor citado, os fatos distintivos desta 

idade. Os psicólogos de hoje, segundo Myers (1999), afirma que a adolescência mostra 

ser caracterizada por oscilações de humor, porém sob alguns aspectos corpos, mentes e 

relacionamentos passarão por mudanças previsíveis, enquanto vive, adapta. Essas 

mudanças se desenvolvem nos aspectos físicos, cognitivos, morais e sociais. 

Bock fundamenta com sabedoria ao atribuir à visão do procedimento de 

mudança na maneira como a sociedade que deve enfrentar este fenômeno: 

 

Os psicólogos estão, a nosso ver, perdendo a possibilidade de contribuir na 

construção de políticas públicas para a juventude que entendendo a 

adolescência como um período do desenvolvimento que tem suas 

características constituídas nas relações sociais e nas formas de produção da 

sobrevivência, possam contribuir para a re-significação, pelo adulto, deste 

período e sugerir novas formas de relacionamento que tenham no jovem um 

parceiro social. Além disso, os psicólogos devem contribuir com seus 

saberes para que a adolescência seja vista como de responsabilidade de 

todos. O que nossos jovens estão fazendo, como estão se comportando, deve 
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ser compreendido como fruto das relações sociais, das condições de vida, 

dos valores sociais presentes na cultura, portanto, como responsabilidade de 

todos que fazem parte de um conjunto social. Pais, professores, profissionais 

e adultos em geral devem ser alertados para a responsabilidade que possuem 

na formação e na construção social de nossa juventude. Não se deve pedir a 

eles apenas tolerância (BOCK, 2002, p. 67). 

 

Desta forma, acredita-se na necessidade de uma mudança ao entender o 

adolescente frente às suas características específicas, e que a responsabilidade para a 

formação e a construção social depende de todos que fazem parte de um conjunto 

social. 

O adolescente, ao adquirir consciência mais clara do que dele se espera, e o 

desejo de crescer, de maturar para que seja aceito na sociedade de adultos, mostra-se 

como um sinal do final da adolescência. 

 

V CONCLUSÕES 

A pesquisa pretendeu-se identificar e analisar a evolução dos valores na 

trajetória do adolescente em decorrência da competição esportiva – o futebol; observar e 

analisar as influências que permeiam a competitividade esportiva, como o adolescente 

enfrenta os desafios que norteiam o seu contexto social e como essa competitividade 

esportiva torna-se fundamental nos valores éticos e morais; compreender a fase da 

adolescência, frente às mudanças, os sonhos, as expectativas como evolução do 

desenvolvimento humano, o que evidenciou-se que o esporte se apresenta como um 

fenômeno sociocultural e forma de atividade física que pode ser inserido no hábito do 

sujeito como uma prática positiva. Desse modo, em um universo único, porém 

heterogêneo, pautado por inúmeras formas de manifestação, carregadas de valores 

morais que interferem nas ações dos sujeitos e consequentemente, no seu bem-estar. Um 

fator fundamental para uma vida saudável e com qualidade.  

A pesquisa teve como ponto de partida a problematização: “Quais influências 

contribuem no desenvolvimento do jovem adolescente durante a competitividade 

esportiva? Como prepará-lo fisiológica, psicológica e comportamental, durante seu 

desempenho esportivo, para enfrentar os desafios existentes no mundo globalizado?”  

Evidenciou-se que a importância do esporte para a sociedade é vista e 

vivenciada de diversas formas. Sem a sua prática, tem reflexos significativos 

principalmente na educação e saúde da população. Enquanto viabiliza a superação de 

problemas sociais apresentados pelo país, é uma atividade que vem ganhando relevância 
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econômica, consequências resultantes dos recursos aplicados e do número crescente de 

empresas envolvidas. 

A hipótese provável pretende que as influências, ao serem percebidas pelos 

jovens adolescentes, possam ser empregadas em sua inserção na sociedade, interagindo 

com o outro valorizando a cooperação, a solidariedade e os valores éticos e morais, 

indispensáveis ao ser humano, para uma qualidade de vida que lhe proporcione um 

maior auto-conhecimento e a compreensão de seu papel de sujeito formador e 

transformador dentro dessa sociedade em que está inserido, na construção do seu 

projeto de vida. 

O esporte, nos dias atuais, aponta uma mudança nos valores morais e 

principalmente do uso do corpo. Tem uma função pedagógica no processo de formação 

do indivíduo. Representa como um fenômeno no sociocultural complexo, no qual insere 

diversas formas de manifestações que podem ser focadas por inúmeros olhares. Nesse 

contexto, há uma maior preocupação com a educação para o esporte, voltada a 

possibilitar em praticá-lo de forma interessante e prazerosa para a criança, buscando 

incorpora-la em seu estilo de vida, independente se ela futuramente se tornará atleta ou 

não. É fundamental que os professores de Educação Física, Técnicos e Dirigentes, antes 

de formar atletas de alto nível, priorizem a formação do cidadão crítico e autônomo para 

que seja utilizado o universo esportivo de forma positiva para a vida. E praticá-lo é 

ampliar a consciência de si mesmo, do outro e do mundo. Ao conhecer o esporte, sabe-

se como extrair dele as melhores alternativas possíveis para aprender a jogar com 

homens responsáveis pela integridade uns dos outros, aperfeiçoar os caminhos, os 

processos, as metodologia, as estratégias. 

A sociedade deve investir para garantir e preservar a cultura esportiva, de forma 

lúdica, sem violência, sem agressões entre os jovens, ampliando as possibilidades do 

trabalho, com o enfrentamento das adversidades do meio, sem perder o foco do 

desenvolvimento pessoal, familiar e comunitário. 

Para fazer valer a prática esportiva, nos moldes dessa concepção filosófica do 

esporte, faz-se necessário o desenvolvimento de uma forma pedagógica capaz de refletir 

e transgredir no sentido de provocar a contínua transformação. Para tanto, é 

fundamental resgatar sempre os valores éticos e morais nos adolescentes, 

caracterizando-se assim um esporte com finalidades educativas de forma qualificada, 

competente e responsável. 

Evidenciou-se que para compreender cada ser/sujeito na prática das atividades 

esportivas, como parte de sua história e cultura, houve um acompanhamento dessa 
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prática para interpretação das experiências vividas por estes jovens adolescentes. Diante 

do Projeto “Primeiros Passos” pode-se investigar o propósito do mesmo “formar 

cidadãos e multiplicar talentos”, como contribuição para a formação de atletas e 

cidadãos integrados na comunidade, através do desenvolvimento de atitudes sociais 

valorizando o respeito às regras sociais, o trabalho em equipe, a cooperação, a 

competição esportiva, entre outras, sem esquecer também que houve um efetivo 

envolvimento de seus dirigentes. 

Que todos possam reconhecer após esse trabalho, que o vencedor não é aquele 

que busca a vitória a qualquer preço, mas, sim, o que repudia a violência, adotando 

atitudes de respeito mútuo, dignidade, solidariedade, ética e cidadania para com os seus 

pares, o que está aberto ao diálogo, favorecendo a troca de conhecimentos, evitando 

conflitos, dando e recebendo sugestões, com o objetivo de agregar valores para o seu 

crescimento, não só como atleta, mas também como cidadão. 
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Introdução 

Há pelo menos duas décadas vimos refletindo, debatendo e avaliando os 

problemas referentes à formação profissional em Educação Física no Brasil. Sob 

diversos ângulos interpretativos, buscamos nos referenciais teóricos e nas práticas 

cotidianas realizar uma leitura crítico-reflexiva acerca da realidade educativa e 

pedagógica da Educação Física. Nesse processo interativo, identificamos, analisamos, 

conhecemos, relacionamos e redirecionamos várias questões que ora emergiam e 

ocultavam significados importantes para a prática educativa e social da Educação Física 

e nas suas relações com o contexto social do país. 

Nesse trajeto, buscamos decifrar os reais significados deste complexo universo 

sócio-educativo e cultural e estivemos sempre atentos a um tipo de orientação que se 

pautasse pela coerência e pelo rigor, no sentido de não confundir essência com 

aparência, necessidade e superficialidade, realidade com imaginação, em uma prática 

destacadamente importante e necessária à formação humana e social em seu sentido 

pleno. 

No vai-e-vem crítico-reflexivo, interrogávamos a nós mesmos se seria possível a 

apropriação dos instrumentos sócio-culturais e simbólicos desse campo de 

conhecimentos que pudessem oferecer contribuições objetivas para uma intervenção 

profissional docente, tendo em vista a necessidade da formação do sujeito-social e das 

novas perspectivas emancipatórias da sociedade. Trata-se, portanto, de uma perspectiva 

que enfatiza o processo permanente de transformação da realidade homem e sociedade, 

baseada em novas relações pessoais e coletivas com vistas a um devir humanizado. 

Com os olhares entrecruzados sobre o sujeito, cultura e sociedade focávamos a 

relação existente entre a educação do corpo, nas diferentes concepções e práticas 
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 Este trabalho é uma síntese da dissertação de mestrado “A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DO 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA: diretrizes e perspectivas nas políticas educacionais atuais 

defendida no UNITRI no dia 14 de dezembro de 2007. 
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pedagógicas, nos diversos espaços e tempos sociais e nas ações exercidas pelos 

professores, em decorrência do perfil pedagógico e profissional forjado nos projetos 

curriculares das universidades. 

Para nós, a educação representava e representa hoje um campo de conflitos, no 

qual estão em jogo as concepções e teorias, os valores morais, as práticas sociais 

evidenciadas nas atividades dos professores, a concepção de formação acadêmica 

desenvolvida pelos currículos universitários e a própria resistência ou adesão dos alunos 

ao processo de conhecimento. Diante disto, torna-se necessário conhecer ou identificar 

o tipo de educador corporal a ser formado que possa dinamizar a Educação Física em 

suas inter-relações com a sociedade para superar o modelo social discriminatório e 

excludente como tem sido historicamente determinado pelo modo de produção 

capitalista. 

Hoje, deparamo-nos com avançadas discussões de cunho político, epistêmico e 

crítico-reflexivo, desencadeadas por estudiosos, intelectuais e pesquisadores da área de 

conhecimento acadêmico e profissional em Educação Física44, em busca de uma 

referência epistêmica, teórico-conceitual ou mesmo de prática social capaz de oferecer à 

Educação Física uma adequada identidade social. 

Grande parte dessas discussões visa redefinir tanto o seu objeto nuclear (matriz) 

e suas fronteiras, quanto os horizontes estatutários de uma prática social e/ou científica 

que justifique/represente um campo disciplinar no interior das demais ciências da 

sociedade. Sem entrar no debate ou mesmo tentar solucionar a polêmica existente hoje, 

admitimos que a Educação Física constitui-se de significados que representam, 

reproduzem e introduzem os elementos que se integram e se relacionam à 

corporalidade45, resultado da ontogênese histórica do ser humano e da sociedade da qual 

faz parte. 

                                                 
44

 Destaque para o Grupos de Trabalhos Temáticos– sobre epistemologia em Educação Física do Colégio 

Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE). 
45

 Corporalidade ou Corporeidade, tem por entendimento o corpo que habita o espaço e a habilidade 

essencial de autofazer-se, do auto-organizar-se humano na sua complexidade desde os primeiros dias de 

vida e que esta linguagem corporal, as dinâmicas do apego (baseadas nas trocas afetivas estabelecidas 

entre pais e filhos) e o princípio do alojamento conjunto, quando “vivenciados” na educação, pode abrir 

perspectivas de construção e produção de equilíbrio nos processos de aprendizagem, nos quais a 

discussão sobre o conhecimento abarca hoje todos os processos naturais e sociais onde se geram, e a 

partir daí são levadas em conta, formas de aprendizagem. Tudo aquilo que vive cumpre processos 

cognitivos. Conferir Assmann (1995); Bertherat (1977) e Moreira (1995). 
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Atualmente, em todo o mundo, em face da crise do capitalismo contemporâneo e 

a presença marcante do neoliberalismo, os diversos países estão procurando modificar a 

educação, reformar o ensino e todo o seu sistema. Entretanto, permanece a questão: para 

qual finalidade? Não há necessidade de provas para afirmar que, nas grandes crises 

sociais econômicas e políticas, a educação assume papel um importante nos campos das 

reformas para tentar solucionar em parte os problemas sociais e contribuir para as 

mudanças da realidade. 

A opção por enfocar a análise das políticas educacionais, diante das Diretrizes 

Curriculares para a formação pedagógica do professor de Educação Física, está em seu 

potencial explicativo e encontra-se no fato de que tais políticas estão sendo divulgadas, 

neste momento, com um forte apelo propagandístico. O volume e o nível de sofisticação 

da propaganda governamental em torno de iniciativas no campo educacional induz a 

pensar que uma verdadeira “revolução educacional” está em curso.  

É diante desse cenário das Reformas Educacionais atuais que formulamos a 

problemática desse estudo, sintetizada a partir das seguintes questões: Quais os 

impactos das políticas, que visam reestruturar - ou, pelo menos, redesenhar - de forma 

verticalizada e definitiva o processo de formação do professor de Educação Física no 

Brasil? Quais os nexos existentes entre a formação do professor de Educação Física no 

Brasil e a intervenção do Estado através do ordenamento legal que sustenta essa 

formação pedagógica baseada nas competências expressas nas políticas públicas atuais?  

 

 

Referencial teórico  

 

 Encontramos atualmente uma vasta literatura apontando as problemáticas e 

perspectivas da formação de professores, questão que tem sido tema de inúmeros 

encontros, congressos, seminários tanto em nível nacional quanto internacional. Um 

conjunto de pesquisas, dissertações e teses tem mostrado a preocupação constante com 

os estudos da área
46

. 

Amplo debate vem sendo realizado desde o final dos anos 1970, inicialmente 

coordenado pelo Comitê Nacional Pró-Formação do Educador (1980-1983), depois foi 

substituído pela Comissão Nacional de Reformulação dos Cursos de Formação do 

                                                 
46

 Ver trabalho apresentado na 2ª Reunião Anual da ANPED, que trata do estado da arte das produções 

apresentadas ao longo de 13 anos do GT Políticas Educacionais. GARRIDO, Elsa. Anais da ANPED, 

2001. 
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Educador, e prosseguiu sob a orientação da ANFOPE – Associação Nacional pela 

Formação dos Profissionais da Educação. 

Nos últimos anos, essa discussão ampliou-se e tem sido assumida por vários 

grupos. Podemos destacar os vinculados à Associação Nacional de Pesquisa e Pós-

Graduação em Educação – ANPED com os GT – Formação de Professores, GT – 

Didática (que coordena o ENDIPE – Encontro Nacional de Didática e Prática de 

Ensino) e GT – Currículo; professores e pesquisadores de algumas universidades que 

realizam congressos; além dos cursos de pós-graduação em educação em que há uma 

razoável produção de pesquisas, enfocando a temática da formação de professores. 

Os estudos que vêm sendo realizados, como explica André; Simões; Carvalho; 

Brezezinski (1999, p. 301-309) em trabalhos de pesquisa sobre a formação de 

professores no Brasil, levando em consideração as teses e dissertações defendidas no 

período de 1990 a 1996, nos programas de pós-graduação em educação, os artigos 

publicados em 10 periódicos da área, de 1990 a 1997 e pesquisas apresentadas no GT – 

Formação de Professores da ANPED, de 1992 a 1998. Esses trabalhos revelam uma 

significativa preocupação com o preparo do professor para atuar nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental e permitem também observar um silêncio quase total em relação à 

formação do professor para o Ensino Superior.  

Uma quantidade bastante razoável de trabalhos trata da formação inicial, 

focalizando os cursos de licenciatura em que os aspectos mais investigados são as 

disciplinas pedagógicas com destaque para a Prática de Ensino e Didática. Alertam as 

pesquisadoras que, muito embora, existam diversos trabalhos sobre as disciplinas 

pedagógicas e específicas do curso, poucos são os estudos que investigam as 

articulações entre elas, assim como as relações entre o curso de licenciatura e os 

Institutos de origem. As diversas fontes analisadas mostraram um excesso de discurso 

sobre a formação de professores e uma escassez de dados empíricos que possam 

referenciar práticas e políticas educacionais. Vale ressaltar que no estudo dos autores já 

mencionados, encontram-se trabalhos sobre licenciatura que discutem a dicotomia entre 

a formação específica e a formação pedagógica, apresentam relatos de experiências 

curriculares inovadoras, revelam a importância da interdisciplinaridade nos programas 

de formação docente, expõem experiências de articulação entre ensino, pesquisa e 

extensão, debatem as diferenças entre conhecimento científico, saber cotidiano e saber 

escolar, estudam as representações e opiniões dos alunos da licenciatura. 

Segundo as pesquisas citadas, até aqui, fica evidente que o professor não percebe 

a necessidade de discussão sobre as disciplinas de conteúdos pedagógicos do curso em 
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que atua, justamente pela ausência de identidade de formador, isto é, ele não vê como 

um professor que está formando outro professor. Mesmo não negando a importância das 

disciplinas pedagógicas em seu curso, tem a idéia de que elas são teóricas sem nenhuma 

aplicação prática. Na verdade, essa é a representação que tem delas, em função da forma 

como foram trabalhadas em seu curso de graduação. 

Outro dilema enfrentado pelos cursos de formação de professores é a falta de 

integração entre a licenciatura e a realidade em que os licenciados irão atuar. Há, na 

verdade, muito pouca articulação entre a Universidade e as escolas de ensino 

fundamental e médio. Muitos docentes universitários, formadores de professores, 

desconhecem que a realidade desses sistemas de ensino pode contribuir ainda mais para 

a separação entre teoria e prática. 

Segundo Schnetzler (1998, p.394-395), os futuros professores, quando iniciam 

seus cursos de licenciatura trazem consigo concepções sobre ensinar; “para ensinar 

basta conhecer o conteúdo e utilizar algumas técnicas pedagógicas”. Esta visão 

simplista é, reforçada pelo modelo da racionalidade técnica
47

, muito usual nas 

licenciaturas. Baseando-se nele, os currículos de formação profissional tendem a separar 

o mundo acadêmico do mundo de atuação do professor, pois são organizados de 

maneira a propiciar um sólido conhecimento teórico no início do curso e, ao final, a 

prática com os estágios. 

A nosso ver, se faz urgente repensar o espaço do estágio na estrutura dos cursos 

de formação docente, que atualmente privilegia a teoria em detrimento da prática 

pedagógica. O ideal seria que nas disciplinas (inclusive as de conteúdo específico) o 

licenciado já tivesse contato com a escola, sempre supervisionado pelos professores das 

disciplinas, pois pensamos que, além da importância de vivenciar diferentes atividades 

práticas pedagógicas durante sua formação inicial, esse contato poderia auxiliar na 

mudança de concepções de formadores de professores, com relação à profissão docente. 

O outro grande desafio a ser superado e, principalmente, agora com a nova 

concepção de prática e de estágio supervisionado que as Diretrizes Curriculares 

apresentam, será a busca de uma mudança na prática pedagógica dos professores das 

licenciaturas, principalmente, os que ministram algumas disciplinas consideradas muito 

teóricas e desarticuladas da realidade do futuro professor. 

                                                 
47

 Esse modelo concebe e constrói o professor como técnico, pois entende a atividade profissional como 

essencialmente instrumental, ao visar a solução de problemas mediante a aplicação de teorias e técnicas. 
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É de consenso que a área da educação tem a responsabilidade de formar 

professores. Conseqüentemente, isto faz com que os que não trabalham com as 

disciplinas pedagógicas venham a atuar sem comprometimento. No entanto, as duas 

áreas de ensino têm responsabilidades iguais na formação. Há, portanto, necessidade de 

mudar o eixo da formação de professores, deslocando-o das disciplinas pedagógicas, a 

ponto de envolver as disciplinas específicas na formação de professores. A dificuldade 

está na marca do bacharelado que esses cursos carregam. 

Formar professores é uma árdua tarefa e que cada universidade deverá encontrar 

seu caminho para dar conta desta difícil missão. Um dos caminhos possíveis é a criação, 

no âmbito das Universidades, dos Institutos Superiores de Educação ou Centro de 

Formação do Magistério que congregaria todas as atividades pertinentes à formação de 

professores. Pensar um Centro de Formação de Professores é não só pensar o novo a 

partir do existente, criando um terreno de interlocução intra-universitário. É, também, se 

predispor a conviver com atores sociais que hoje partilham ou não, do cotidiano da 

universidade: secretarias de educação, movimentos populares, ONGS, movimentos 

eclesiais de base, empresas, entre outros (VALENTE, 1999, p.77-78). 

Quando pensamos em formação pedagógica, podemos dizer que uma das nossas 

preocupações como professores formadores é com a identidade e o perfil do professor 

que estamos formando. Necessita ser bem trabalhada a fim de preparar o futuro 

professor para que estude, busque referências na prática pedagógica e pesquise-a, pois, 

dessa forma, ele poderá transpor os obstáculos do seu cotidiano escolar e ter maior 

segurança em suas decisões. É sabido que “o modelo de ensino e, conseqüentemente, o 

perfil de professor que está a formar sofre influência das concepções dos professores 

formadores” (SILVA; SCHNETZELER, 2001, p.1). 

No Brasil, um dos fatos mais marcantes da educação dos últimos anos, foi a 

promulgação da nova LDB nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que traz importantes 

e significativas alterações para o ensino superior. 

Na Lei não está expressa a indissociabilidade entre ensino – pesquisa – extensão 

e, concordando com Pedro Demo (1997), tal fato pode ser considerado um avanço, pois: 

Uma noção moderna de pesquisa, como princípio científico e educativo, 

não carece de extensão, porque é implícita. A importância da reconstrução 

permanente do conhecimento está, mais do que tudo, em sua implicação 

prática. Trata-se de um saber pensar que, de maneira alguma, basta-se 

com pensar, pois sua razão de ser é a de intervir. Assim, uma universidade 

que precisa da extensão extrínseca mostra nisso apenas que não sabe 

pesquisar ou sobretudo que não consegue compreender o que é pesquisa 

no mundo moderno (DEMO, 1997, p. 78). 
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A universidade, após a promulgação da Lei, viu-se obrigada a ter finalidades – 

artigo 43 - nas quais estão valorizados: o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo, a formação permanente do professor, o conhecimento dos 

problemas do mundo presente e o serviço à comunidade – nos níveis nacional e 

regional. Estes aspectos serão alcançados na medida em que for consolidada a nova 

legislação, pois a proposta visa proporcionar a formação de profissionais, 

principalmente a de professores, em outros níveis de interesse e de necessidade da 

sociedade. 

A nova lei possibilita, assim, que a Universidade, partindo de um diagnóstico 

que descreva todas as questões e aspectos que envolvem o ensino superior, compreenda 

a situação atual deste nível de ensino e encaminhe propostas para a efetivação de novas 

ações, que visem à construção de uma nova universidade. 

A temática da formação profissional em Educação Física vem sendo discutida 

desde a criação da primeira escola civil de formação em 1939. Nestes setenta anos de 

história da Educação Física no Brasil, muitos estudos foram realizados, no entanto, mais 

intensivamente a partir da década de 1980
48

. 

A formação do profissional de Educação Física passou, então, a ser o centro das 

discussões e chegou-se a Resolução 03/87. Esta Resolução extinguiu o currículo 

mínimo, orientou a organização do currículo pleno por campos de conhecimento, e 

proporcionou dois tipos de titulação: licenciado e bacharel
49

. 

Diferentemente da Resolução 03/87, a proposta de diretrizes curriculares 

sugeridas pela Comissão de Especialistas estabelece que a formação ao nível superior 

em Educação Física será dada em curso de graduação, conferindo a titulação de 

Graduado em Educação Física, retirando as duas titulações diferenciadas: licenciatura e 

bacharel, com aprofundamento em campos de aplicação profissional, visando atender as 

diferentes manifestações da cultura de movimento presentes na sociedade, considerando 

as características regionais de mercado relacionado ao campo de atuação profissional. 

 

Objetivos 

 

                                                 
48

 Medina (1983), Carmo (1987), Faria Junior (1987) e (1992), Costa (1988), Oliveira (1988), Pellegrine 

(1988), Moreira (1988), Betti (1992). 

49
 Muitas análises sobre a formação profissional da Educação Física a partir da Resolução 03/87 foram 

realizadas, para esse estudo citamos apenas duas: Carmo (1987) e Kunz et al. (1998). 
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No campo específico do objeto de estudo desta pesquisa realizada, entendemos 

que as noções de competências previstas como eixo da formação profissional, ainda que 

representem vários conceitos e uma gama infinita de sentidos sociais, sua base teórico 

conceitual atual direciona-se para a eficiência das técnicas e/ou instrumentos de um 

fazer prático-operacional. Em decorrência, defendemos a idéia de que as competências 

preconizadas pelas diretrizes curriculares nacionais possuem, além dos vários 

significados gerados ou resultantes da esfera cultural e econômica e, ainda que operem 

restritamente com base no fazer ou no pragmatismo do rendimento educacional, pelo 

prisma economicista, produz uma eficácia simbólica no interior das relações educativas 

e sociais envolvidas no processo produtivo do fazer e nas demais relações subjetivas 

presentes no contexto cultural.  

A nossa hipótese era de que está presente na realidade educacional uma nova 

pedagogia de resultados, que introjeta, conforma e modifica comportamentos e atitudes 

no meio educativo e nas relações sociais. As noções de competências estão funcionando 

como uma experimentação técnico-instrumental, com o objetivo de resolver uma 

situação/problema e assim, solucionar uma determinada tarefa/prática. Assim, ao 

realizar a sua atividade (ferramenta/simbolismo), esta está gerando uma nova identidade 

no plano da cultura, do processo produtivo e da sociedade. Embora isto possa ocorrer, 

ao tomarmos a realidade como processo dinâmico, contraditório e complexo, 

defendemos a idéia de que as competências podem se constituir em um novo princípio 

educativo e servir de instrumento sob a forma de práxis e, assim, tomando a prática 

como ponto de partida, pode-se construir uma nova pedagogia capaz de promover a 

transformação da realidade atual. 

Importa ressaltar, antes de mais nada, que qualquer análise sobre a formação de 

professores de Educação Física que tenha como ponto referencial as noções de 

competências, já se apresenta, a priori, contaminada de valores, significados e de 

relações que se estabelecem nesse campo e nas várias dimensões do fazer humano – na 

educação, cultura e sociedade gerando resultados significativos para a conformação ou a 

adaptação a um certo modelo de homem e sociedade idealizada pelo sistema. 

Por fim, o estudo buscou apresentar as novas tendências que se apresentam para 

a formação pedagógica no campo acadêmico e profissional da Educação Física e as 

conseqüências dos novos pressupostos indicados para a melhoria da qualidade da 

educação apontados por essas políticas públicas em relação ao novo perfil do educador 

e do profissional docente em Educação Física. 
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Metodologia 

 

O presente estudo orientou-se por uma metodologia que contempla a análise 

documental dos materiais (leis, documentos e textos oficiais) divulgados pelo governo 

federal e nos referenciais bibliográficos (pensadores críticos) e produções teóricas 

(teses, livros, resenhas e artigos) para situar teórica e conceitualmente as teorias críticas 

da educação e as da Educação Física sobre formação de professores e profissionais para 

a educação. 

Além dos textos oficiais, buscamos vários estudos sobre propostas curriculares 

que demarcaram historicamente as reformas educacionais no Brasil, em particular, as 

questões afetadas à formação pedagógica de professores/profissionais de Educação 

Física e os contextos históricos sociais nos quais ocorreram. 

Dentre as obras principais relacionadas à história da Educação Física e às 

reformas educacionais, destacam-se as que estabelecem relações históricas entre a 

formação acadêmica, os conteúdos curriculares e a sua aplicação do campo profissional 

e social como um todo, por meio da perspectiva crítica da educação e sociedade e do 

mundo do trabalho. 

Tendo como base a análise da legislação e a revisão da literatura, o estudo se 

caracterizou, quanto às técnicas, como pesquisa documental e bibliográfica 

(MARCONI; LAKATOS; 1994). Foram realizados os seguintes procedimentos: 

a) levantamento do referencial bibliográfico sobre temas que tratam das 

reformas da educação e formação profissional, visando enfatizar aspectos críticos destas 

áreas de estudo;  

b) levantamento bibliográfico da documentação oficial sobre políticas, planos e 

programas na área da Educação Física, com ênfase na área de formação de recursos 

humanos para o Ensino Superior. 

A pesquisa documental e bibliográfica propiciou o exame de um tema sob um 

novo enfoque ou abordagem, podendo chegar a conclusões inovadoras, tal como 

explicitado por Marconi; Lakatos (1994). Segundo os autores, esse tipo de pesquisa 

abrange toda a bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde 

publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, 

material cartográfico, etc., até meios de comunicações orais: rádio, gravações em fita 

magnética e audiovisuais: filmes e televisão (MARCONI; LAKATOS, 1994, p.66). 

Acrescentaram-se a estes as conferências e debates registrados através de 

transcrições publicadas. A pesquisa documental, caracterizada pela fonte de coleta de 
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dados, “está restrita a documentos escritos ou não, constituindo o que se denomina de 

fontes primárias” (MARCONI; LAKATOS, 1994, p. 57). 

Nesta pesquisa, constituiu a base de dados, caracterizados como fontes primárias 

contemporâneas, documentos escritos e oficiais, por serem fontes fidedignas que 

espelham atos da vida política, emanados dos poderes municipal, estadual e federal. 

Basicamente, foram utilizadas as publicações parlamentares, formadas pelos registros 

textuais das diferentes atividades da Câmara e do Senado, expressos através de 

relatórios, leis, resoluções e pareceres, entre outros. 

Lüdke; André (1986), com base nos estudos embasados em pesquisa 

documental, argumentam sobre as vantagens quanto ao uso de documentos na pesquisa, 

tais como: a estabilidade e a riqueza da fonte; o fato de surgirem em um determinado 

contexto e fornecerem informações sobre o mesmo; o fato de terem baixo custo; de 

permitirem a obtenção de dados quando não é possível o acesso ao sujeito, ou quando a 

interação com o mesmo pudesse alterar o seu comportamento; e o fato ainda de 

indicarem problemas que devem ser mais bem explorados através de outros métodos, 

além de complementar as informações obtidas por outras técnicas de coleta.  

Para orientar teoricamente a análise, partiu-se do pressuposto que a metodologia 

está diretamente relacionada ao modo como se olha para o contexto social, como se 

percebe os seus problemas e como se busca as respostas. Nesse sentido, as suposições, 

interesses e propósitos levaram a diferentes caminhos e perspectivas para a realização 

de uma investigação.  

Como ensina Kosik (1989), a análise será aqui entendida como uma forma de 

conhecimento de uma dada realidade, podendo isto se dar através do material (objeto) 

em suas partes constitutivas, a percepção de suas inter-relações e os modos de 

organização, incluindo-se aí todos os detalhes históricos disponíveis e aplicáveis. Ou 

seja, focar-se-á o olhar considerando que “existe uma oculta verdade da coisa, distinta 

dos fenômenos que se manifestam imediatamente” (KOSIK, 1989, p. 13). 

A totalidade foi aqui entendida como uma forma de “concretização que procede 

do todo para as partes e das partes para o todo, dos fenômenos para a essência e da 

essência para os fenômenos, da totalidade para as contradições e das contradições para a 

totalidade” (KOSIK, 1989, p. 41). 

Também foram consideradas, nas análises críticas sobre as diretrizes 

curriculares, importantes teóricos que estudam o currículo e as perspectivas da formação 

de professores para os países emergentes no movimento de mundialização econômica e 

social. No campo das diretrizes curriculares nacionais, os referenciais, objeto de 
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investigação e análise, perpassam os modelos instituídos pelo Estado por intermédio das 

políticas públicas e sociais, atentando-se para os mais importantes momentos da 

historiografia brasileira nos últimos trinta anos. 

 

“O projeto neoliberal” e a formação inicial dos professores de Educação 

Física  

 

De todo o trajeto percorrido até então, com a finalidade de extrair dados e buscar 

informações importantes sobre a evolução do processo de formação de professores de 

Educação Física no Brasil, com ênfase nos grandes momentos de reformas, cabe atentar 

para o plano político neoliberal. Destacar-se-á o projeto de formação de 

professores/profissionais liberais para todo o sistema universitário e, em particular, para 

os profissionais de Educação Física delineados pela política de governo desde a gestão 

Fernando Henrique Cardoso (1994/2002). 

O Parecer nº. 776/CES/CNE, de 3 de dezembro de 1997 (BRASIL, MEC/CNE, 

1997), que constitui o primeiro documento de orientação geral para a elaboração das 

novas Diretrizes Curriculares Nacionais, indica várias situações para a composição dos 

currículos a serem respeitadas por todas as instituições de ensino superior, dentre elas: 

1) Assegurar às instituições de ensino superior ampla liberdade na composição 

da carga horária a ser cumprida para a integralização dos currículos, assim como na 

especificação das unidades de estudos a serem ministradas; 

2) Indicar os tópicos ou campos de estudo e demais experiências de ensino-

aprendizagem que comporão os currículos, evitando ao máximo a fixação de conteúdos 

específicos com cargas horárias pré-determinadas, as quais não poderão exceder 50% da 

carga horária total dos cursos; 

3) Evitar o prolongamento desnecessário da duração dos cursos de graduação; 

4) Incentivar uma sólida formação geral, necessária para que o futuro graduado 

possa vir a superar os desafios de renovadas condições de exercício profissional e de 

produção do conhecimento, permitindo variados tipos de formação e habilitações 

diferenciadas em um mesmo programa;  

5) Estimular práticas de estudo independentes, visando uma progressiva 

autonomia profissional e intelectual do aluno;  

6) Encorajar o reconhecimento de conhecimentos, habilidades e competências 

adquiridas fora do ambiente escolar, inclusive as que se referiram à experiência 

profissional julgada relevante para a área de formação considerada; 
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7) Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa 

individual e coletiva, assim como os estágios e a participação em atividades de 

extensão; 

8) Incluir orientações para a condução de avaliações periódicas que utilizem 

instrumentos variados e sirvam para informar os docentes e os discentes sobre do 

desenvolvimento das atividades didáticas. 

Essas orientações nos remete a supor que a reforma educacional proposta pelo 

Estado, ora em curso sob o formato de Diretrizes Curriculares Nacionais, visa, 

sobretudo, à implementação de projetos estratégicos no setor da economia, da educação, 

da comunicação, da saúde e a manutenção do sistema capitalista com um novo contorno 

produtivo. Portanto, é contrária e conflitante com os interesses e reclames dos 

movimentos educacionais e sociais da sociedade civil quanto aos projetos de mudanças 

na educação que buscam garantir a todos o direito ao acesso e permanência e o dever do 

Estado quanto à qualidade e ao financiamento. 

 

A Pedagogia das Competências e seus impactos na formação do professor 

de Educação Física 

  

Muito se tem falado sobre competências, na escola, nos ambientes de trabalho, 

na mídia. O conceito de competência também tem sido questionado por alguns autores 

que o relacionam com o modelo de qualificação que privilegia a especialização. 

Aspectos antes desconsiderados, tais como os componentes cognitivos e os 

componentes sócio-afetivos passam a ser valorizados na formação e no exercício do 

trabalhador. Novos conhecimentos e habilidades são exigidos, visto que a otimização 

das atividades utiliza novas formas de organização do processo produtivo e novas 

tecnologias.   

 No entanto, a mudança do paradigma educacional baseado em um modelo 

pedagógico de dependência50 onde o currículo é visto como um fim, que tem por meta o 

                                                 
50

 Este modelo pedagógico depende daquele professor que julga, avalia e pondera; acha a solução e 

decide, depois de examinar e discutir determinada situação de forma conveniente e adequada. A sua 

competência depende da sua exigência do saber, do saber fazer e do ser/conviver. (conhecimentos, 

habilidades e atitudes). Este modelo depende de como o professor ao trabalhar enfocando as 

competências vai provocar uma mudança no ensino, baseado no princípio de que, ao invés da 

memorização de conteúdos, o aluno irá exercitar suas habilidades, que o levarão à aquisição de novas 

competências, pois enquanto aprendizes, interiorizamos aquilo que  de alguma forma está ligado ao 

conteúdo por um desafio, necessidade ou motivação. 
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acúmulo de saberes, que  utiliza metodologias transmissivas e tem  foco  centrado no 

ensino,  tem sido preocupação da escola. Assim, o desenvolvimento de competências 

(conhecimentos, habilidades e atitudes) tem sido o caminho apontado por muitos, para a 

mudança deste paradigma. 

Atualmente, as escolas têm definido  como objetivo de seu projeto pedagógico a 

formação do cidadão crítico, criativo, capaz de estabelecer relações e fazer julgamentos; 

há de ser atuante, responsável e comprometido com o que faz; deve ser bem informado, 

capaz de se perceber no grupo e atuar para o seu fortalecimento e sua coesão. 

Como metodologia de ação, as Diretrizes Curriculares introduzem a noção de 

competências a serem adquiridas/desenvolvidas pelos trabalhadores/alunos e aos alunos 

(futuros) trabalhadores
51

, na crença de que tais instrumentos poderão oferecer as 

respostas necessárias aos problemas decorrentes do sistema capitalista mundializado. 

Para Mclaren; Farahmandpur (2002), nem mesmo as universidades, faculdades e escolas 

profissionalizantes (vocacionais) estão imunes às leis de mercado e normas econômicas 

que favorecem a acumulação capitalista. 

O exemplo concreto dessas normatizações pode ser verificado nas Diretrizes 

Curriculares, ao introduzirem vários princípios e fundamentos que deverão fornecer os 

contornos conceituais, a estrutura e os prováveis desdobramentos por ocasião de sua 

aplicação prática. Destacam-se alguns princípios básicos que são apresentados a seguir. 

A formação de professores precisa constituir uma identidade própria e que 

esteja voltada para a educação básica - as justificativas contidas no Parecer nº. 

9/CNE/01 fundamentam-se na premissa de que a formação de professores não consegue 

definir com clareza o objeto e o tipo de perfil profissional a ser formado e as 

competências para lidar com os problemas da escola e da educação de forma geral. Esta 

constitui uma das razões pelas quais os currículos devem ser construídos, tomando 

como base os problemas da educação básica, os conteúdos devem estar voltados para 

responder aos problemas decorrentes do cotidiano e estabelecer a mediação entre a 

teoria e a prática por meio da construção das competências. 

A formação deve estar articulada com a prática – as argumentações dos 

Conselheiros baseiam-se na constatação de que os currículos estão mais preocupados 

em desenvolver uma formação teórica, do que direcionada para a intervenção na 

realidade concreta da educação, razão pela qual, segundo eles, os professores 

                                                 
51

 A titulação de nível superior torna-se cada vez mais uma condição para o ingresso em uma ocupação no 

processo produtivo/trabalho, todavia, não garante o emprego, conforme dados sobre o desemprego 

estrutural no atual modelo capitalista. 
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desconhecem a realidade da escola e poucos atuam no sentido da transformação e, 

mesmo aqueles que tentam solucionar os problemas circunscritos à sua prática 

pedagógica, na escola e no sistema de ensino, não o fazem de forma adequada. 

A formação deve estar centrada na construção de competências – no Parecer nº. 

9/CNE/01 fica explícito que as competências devem constituir o eixo nuclear do curso 

de formação. Adotar esta concepção significa determinar que tais atributos devam 

perpassar a proposta pedagógica, o currículo, a avaliação, a organização institucional e a 

gestão da própria escola de formação. As Diretrizes Curriculares, ao estabelecerem que 

as noções de competências se transformem em instrumento de mediação e em 

construção de conteúdos objetivados da e na educação básica, definindo as 

competências profissionais como elementos prioritários para o processo de avaliação do 

curso de formação, ferem a Constituição do Brasil em seu art. 205, que trata da 

autonomia universitária (BRASIL,1988). 

A formação deve ser direcionada para conteúdos significativos em contextos 

sócioculturais - segundo o Parecer nº. 9/CNE/01, os conteúdos de formação assumem 

papel central no curso de formação, em especial porque, por meio da aprendizagem dos 

conteúdos, se efetuam a construção e o desenvolvimento das competências. Conclui-se 

dessa afirmação que o currículo precisa oferecer conteúdos necessários para o 

desenvolvimento das competências exigidas para o exercício profissional, e deve ser 

tratado nas diferentes dimensões: conceitual - teorias, informações e conceitos; 

procedimental - na forma do saber fazer; e atitudinal - na forma dos valores e atitudes 

que estarão em jogo na atuação profissional (BRASIL, 2001). 

A formação deve basear-se em pesquisas pedagógicas – de acordo com Parecer 

nº. 9/CNE/01, ensinar requer disposição e mobilização dos conhecimentos para 

improvisar, intuir, atribuir valores e fazer julgamentos que fundamentam a ação mais 

pertinente e eficaz possível (BRASIL, 2001). 

Após analisar a história da Educação Superior do Brasil, as reformas 

educacionais e as Diretrizes Curriculares Nacionais apresentadas atualmente para a 

formação pedagógica de professores/profissionais, em uma conjuntura demarcada pela 

nova organização do capital, o que se pode adiantar é que a tarefa a ser levada a cabo 

exige de todos uma profunda revisão dos paradigmas científicos e das formulações 

político-pedagógicas.  

Está em jogo no campo educacional a idéia de resultado, competição, 

desempenho, competências e menores custos para as operações educacionais, de acordo 
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com o modelo produtivo em processo de mundialização. É o que vamos discorrer nas 

conclusões de nosso estudo. 

 

Conclusões  

 

Na tentativa de alinhavar e apreender os principais conteúdos que constituem o 

presente estudo, destacamos, inicialmente, a existência de uma série de questões 

apontadas ao longo do trabalho que não se traduzem em novidade para a área e outras 

que precisam ser melhor investigadas. 

Todavia, deparamos com algumas questões que se mostram genuínas, novas e 

atuais no contexto da formação pedagógica do profissional de Educação Física e que 

precisam, portanto, serem tratadas de forma adequadas para que se transformem em 

conhecimentos necessários à reflexão, ao entendimento da realidade que se apresenta e 

os instrumentos capazes de gerar novas ações no campo das práticas sociais 

transformadoras. 

Dentre os diferentes problemas-situações observados, destacam-se dois de 

maior importância para o aprofundamento de novas pesquisas que podem servir de 

referência (contribuições) aos debates dos futuros projetos pedagógicos e curriculares 

para a formação de professores. 

A primeira questão trata do cenário que constitui, atualmente, o 

desenvolvimento das políticas sociais plenamente atreladas ao sistema produtivo de 

reestruturação capitalista. Por se tratar de um contexto muito complexo, o início da 

reflexão se faz por demais difícil, o que certamente ocasionará também enormes 

dúvidas de como e por onde começar a intervir e impor resistências ao processo de 

globalização. 

A segunda questão que se refere diretamente ao enunciado acima, trata do 

projeto de formação profissional em avanço, por parte do Estado, buscando instituir, de 

forma generalizada, um novo modelo de formação superior, com sérias conseqüências 

para o processo educacional, para a escola e especialmente para o processo de ensino e 

aprendizagem do aluno, qual seja, o de preparar o indivíduo como se fora mero 

instrumento técnico e de adaptação social para intervir na realidade da educação e dos 

processo produtivos. Ao defender uma orientação pedagógica pautada nas 

competências, as expectativas são de que, no final de um curso de formação, o 

profissional seja considerado um ator social competente, como se esperava dele e de 

suas operações procedimentais em décadas passadas por meio dos objetivos 
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comportamentais. O que estabelece diferenciação com aquela época é que as noções de 

competências se transformaram em instrumentos, metodologias e foco de capacitação 

de alunos no transcorrer de processo de formação acadêmica e profissional e não apenas 

uma expectativa psicológica a ser alcançada com a mudança de comportamentos dos 

alunos ao final do curso de graduação. 

Avaliar a formação de professores de Educação Física em tais circunstâncias, 

além da difícil compreensão, deve sustentar-se em referenciais teóricos, reflexivos e 

críticos no sentido de totalidade histórica e de particularidade na ação prática. Um 

currículo de formação, para adequar-se ao projeto de formação humana com o objetivo 

de formar para a autonomia, para a liberdade e com criatividade dos sujeitos históricos 

precisa apoiar-se na prática educativa e social, entendendo-a como formação histórica e 

concreta, que se articula, reproduz e transforma suas relações com o todo complexo e 

vice-versa. Nesse sentido, um aspecto está diretamente ligado a outro. Assim, não se 

pode analisar o aspecto da formação de professores sem observar também a totalidade 

de relações que se estabelecem na constituição do real no seu todo. 

Nesses termos, torna-se impossível falar de Educação Física sem mencionar a 

formação de professores, a política de Estado, o pensamento neoliberal e a conjuntura 

capitalista internacional no processo de globalização e do modo de pensar do homem no 

atual momento histórico-social. 

Ao analisar o momento, os dados presentes nas propostas oficiais do Estado e 

as possibilidades disponíveis que se tem para uma ação de resistência ou de 

conformismo face ao que está aí, existem pelo menos três grandes possibilidades de 

ação: a) a de conformação com a atual política de formação de recursos humanos, e 

nela, a formação de professores/profissionais em Educação Física em uma perspectiva 

de resultados aderindo assim ao modelo do capitalismo globalizado; b) a de construção 

de um movimento de ruptura e insubordinação ao modelo de Diretrizes Curriculares 

aprovadas pelo CNE e de negação do poder instituído e determinado pelo processo de 

produção capitalista; c) a de compreensão da contradição entre o mundo real e o mundo 

oficial, explicitada no projeto do governo e nas políticas sociais por ele apresentadas, 

visando adequar a formação humana no momento atual da crise capitalista mundial e, 

nesse contexto, buscar construir ações (dialéticas) em seu interior, enraizando projetos e 

práticas de mudanças e de superação ao modelo vigente. 

De tudo que se observou até o momento, constata-se a presença de uma nova 

política educacional do Estado lançando os alicerces de uma arquitetura pedagógica 

centrada na organização e utilização de ferramentas simbólicas, procedimentos 
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ideológicos, metodologias pragmáticas que apontam a pedagogia de resultados, 

baseando a formação pedagógica do professor de Educação Física em tempo real, na 

justa conta, de baixo custo, instrumentalizadora, determinada pelo neoliberalismo e pelo 

poder econômico no contexto da globalização. 
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INTRODUÇÃO- A ORIGEM DOS ESTUDOS EM REPRESENTAÇÕES SOCIAIS  

 

Este trabalho foi desenvolvido no curso de Mestrado em Educação da 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e se propôs a investigar as Representações 

Sociais dos professores de Ciências de 5ª a 8ª séries sobre o Método Científico (MC) e 

os efeitos dessas representações em suas práticas docentes. O referencial teórico 

metodológico utilizado foi o das Representações Sociais, na perspectiva moscoviciana. 

Percebemos que os pesquisadores que estudam as Representações Sociais na 

perspectiva moscoviciana apóiam-se, na maioria das vezes, em um conceito construído 

por Jodelet (2001), que, visando esclarecer o conceito e os processos que formam as 

Representações Sociais, estudou o desenvolvimento dos conhecimentos, enfatizando sua 

importância no campo das ciências humanas e sociais. Ela entende as Representações 

Sociais como “uma forma de conhecimento socialmente elaborada e partilhada, tendo 

uma visão prática e concorrendo para a construção de uma realidade comum a um 

conjunto social” (p.36). 

Jodelet (2001), afirma que as representações são importantes na vida cotidiana, 

uma vez que nos orientam no modo de nomear e definir conjuntamente os distintos 

aspectos da realidade diária, no modo de interpretar esses aspectos, tomar decisões e nos 

posicionarmos perante a eles de forma defensiva. Desse modo, precisamos buscar 

informações sobre nosso mundo, devemos nos adequar a ele, comportar-nos, dominar-

nos física e intelectualmente, para identificar e resolver os problemas que se 

apresentam, por esses motivos, é que criamos as representações.    

No momento em que o indivíduo, ao nascer, já é inserido em um meio social que 

possui imagens, idéias e linguagem, percebemos que se encontra em um mundo 

permeado por representações, assim, consideramo-las como históricas em sua essência. 

Este trabalho concebe as Representações Sociais na perspectiva moscoviciana 

como uma teoria que busca entender a diversidade dos indivíduos, atitudes e 

fenômenos, com toda a sua distinção e imprevisibilidade.  
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Desse modo, o indivíduo não é um ser imutável e fixo, pelo contrário, modifica-

se constantemente. Assim, as representações são sociais; não estáticas, mas móveis, 

dinâmicas, vivem, atraem-se, repelem-se e originam novas representações. 

Assim, as Representações Sociais possuem algumas características: elas 

procuram explicar a realidade com suas respectivas dimensões; permeam entre as 

mentes dos sujeitos; possuem uma dimensão histórica e transformadora.  

Para que possamos conhecer as Representações Sociais de um grupo, é 

importante que procuremos identificar quem é esse grupo, qual o seu conteúdo 

simbólico e em que contexto específico se insere. 

 

OBJETIVOS: 

 

Investigar sobre as representações dos professores de Ciências, sobre o MC, e 

qual a influência dessas representações em suas práticas. Indo um pouco além, 

propusemos-nos a investigar  se eles trabalham com esse método, como o fazem, ou por 

que não fazem, e quais seriam as vantagens e desvantagens desse tipo de trabalho.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO: UM BREVE OLHAR SOBRE O ENSINO DE 

CIÊNCIAS NO BRASIL 

 

Inicialmente, sentimos a necessidade de diferenciar o que é Ciência da disciplina 

escolar Ciências. Para tanto, nos apoiaremos em Bizzo (2002): 

 

A Ciência realizada no laboratório requer um conjunto de normas e 

posturas. Seu objetivo é encontrar resultados inéditos, que possam 

explicar o desconhecido. No entanto, quando é ministrada na sala de 

aula, requer outro conjunto de procedimentos, cujo objetivo é alcançar 

resultados esperados, aliás planejados, para que o estudante possa 

entender o que é conhecido. (p.14). 
 

No período anterior a década de 1950, as aulas de Ciências Naturais eram 

ministradas apenas nas duas últimas séries do antigo curso ginasial, que equivalem hoje 

às quatro últimas séries do ensino fundamental. De acordo com Cella (2000), foi a partir 

dos anos 1950, que no Brasil, se acentuou o processo de desenvolvimento que, aos 

poucos, foi conduzindo a sociedade a uma mudança do modelo agrário. Como 

conseqüência desse fato, ocorreu um aumento na criação de escolas, com intuito de 

promover o desenvolvimento educacional do país. O aluno, com formação básica, teria, 
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na concepção de alguns dirigentes, a capacidade de utilizar a tecnologia dos meios de 

produção. 

O Instituto Brasileiro de Educação Ciência e Cultura (IBECC) foi criado em São 

Paulo, em 1954, e possuía vínculos com a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e a Universidade de São Paulo (USP), 

cujos objetivos eram melhorar o ensino de Ciências e introduzir o método experimental 

nas escolas de 1º e 2º graus. Suas atividades consistiam, basicamente, em atualizar os 

conteúdos e preparar as aulas que eram planejadas para o laboratório. Aos professores 

de Ciências, cabia apenas a função de transmitir os conteúdos já determinados aos 

alunos. 

Nesse modelo de ensino, conhecido como modelo tradicional, não havia 

valorização dos conhecimentos prévios dos alunos, adquiridos fora da escola. Os 

professores se apoiavam basicamente no livro didático, que propunha atividades de 

memorização dos conteúdos trabalhados ou a sua mera comprovação. 

De acordo com Krasilchik (1987), o objetivo central dos textos básicos 

trabalhados nos anos 1950 era transmitir informações, apresentando conceitos, 

fenômenos, descrevendo espécimes e objetos, ou seja, o que denominamos o produto da 

Ciência. Não havia espaços para discutir a relação da Ciência com o contexto 

econômico, social e político e, menos ainda, os aspectos tecnológicos e as aplicações 

práticas. 

A bomba de Hiroshima e o lançamento do Sputnik desencadearam reações 

americanas, voltadas para o investimento em projetos de ensino, com intuito de formar 

cientistas mais preparados para suprir as necessidades da população. Cientistas 

conceituados e pedagogos organizaram projetos, nas áreas de Física e Matemática, e, 

algum tempo depois, esses projetos estenderam-se para as áreas de Química, 

Geociências e Biologia, e eram avaliados por professores do ensino secundário, 

correspondente ao que hoje denominamos séries finais do Ensino Fundamental (5ª a 8ª 

séries) e Ensino Médio (1º ao 3º Colegial). 

Conforme Fracalanza (1993), encontramos, posteriormente, outros projetos, que 

objetivavam a construção de Centros que seguissem a linha do IBECC. A partir de 

1965, os Centros de Ciências, criados por iniciativas do Departamento do Ministério de 

Educação e Cultura: Porto Alegre (CECIRS), São Paulo (CECISP), Belo Horizonte 

(CECIMIG), Salvador (CECIBA), e Rio de Janeiro (CECIERJ). Outro projeto 

consolidou-se em 1986, a Fundação Brasileira para o Desenvolvimento do Ensino de 

Ciências – FUNBEC-, Fundação de Direito Particular, criada por iniciativa do próprio 
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IBECC (que cedeu parte de suas instalações, equipamentos e máquinas) com a 

colaboração de personalidades ligadas à USP e aos setores industrial e comercial de São 

Paulo. 

Ainda no decorrer da década de 1950, começaram a surgir alguns 

questionamentos acerca do modelo tradicional de ensino de Ciências. Um dos fatores 

que conduziram a essas mudanças foi o crescente relacionamento entre a Ciência e as 

indústrias. 

Foi nesse período que surgiu, entre os objetivos do ensino de Ciências, a idéia de 

que seria desejável que o homem mantivesse uma relação maior com a Ciência e a 

Tecnologia, idéia que se distanciava da representação de que apenas os cientistas 

deveriam receber formação científica. 

A partir dos anos 1960, passou-se a buscar formação de “mini-cientistas” e 

acreditava-se que isso poderia ser feito por meio da experimentação. Sobre a introdução 

das atividades experimentais no ensino de Ciências.  

Instituições como o IBECC e o FUNBEC organizaram nos anos 1960, os 

primeiros estudos oficiais sobre a necessária inovação do ensino de Ciências. Para 

Fracalanza (1986), a iniciativa mais importante dessa etapa foi a tradução e a adaptação 

de projetos educacionais norte-americanos, elaborados na década de 1950, nas áreas de 

Física, Química, Biologia, Geociências e Matemáticas, dirigidos, especialmente, para o 

segundo grau. Paralelamente a esse processo, foi criado pelo IBECC e FUNBEC, um 

esquema de produção industrial de materiais didáticos e de treinamento de professores, 

para que esses projetos fossem realmente colocados em prática. 

Esses projetos constituíam o eixo principal de inovação educacional na área de 

Ciências e contribuíram, também, na elaboração das Propostas Curriculares e das 

legislações de ensino, mas não eram muito utilizados diretamente pelos professores em 

sala de aula (CICILLINI; SICCA, 1992). 

Ainda no início dos anos 1960, a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases 

4.024/1961 estendeu a obrigatoriedade do ensino da disciplina Ciências Naturais a todas 

as séries ginasiais, equivalentes, hoje, às 5ª, 6ª, 7ª e 8ª. 

Com essa lei, houve um aumento no número de Faculdades de Licenciaturas em 

Ciências, Físicas, Químicas e Biologia Filosofia, o que conduziu a uma melhora na 

formação de professores que trabalhavam com o ensino de Ciências. O corpo de 

professores de Ciências, até então, era constituído por médicos, dentistas e outros 

profissionais ligados às áreas biológicas. 
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De acordo com Fracalanza (1993), a lei 4024/61 permitia também uma certa 

flexibilização no currículo, o que possibilitava a realização de experiências 

educacionais. Nesse novo contexto, os professores formados nessas faculdades, 

começavam a questionar os currículos e os conteúdos tradicionais, que haviam estudado 

no Ensino Médio, devido aos novos conteúdos com os quais haviam entrado em contato 

durante sua formação profissional, que se difundiam de forma privilegiada na parte 

pedagógica dos cursos superiores de preparação ao magistério. 

A LDB 4024/61 foi promulgada com base nos questionamentos que incluíam um 

ensino centrado no professor, que possuía apenas a função de transmitir conhecimentos. 

O aluno era considerado, nesse modelo, como receptor passivo, e exigia-se dele, 

basicamente, a memorização dos conteúdos. 

Para Cella (2000), no Brasil, os anos 1970 marcaram o desenfreado 

desenvolvimento industrial, quando a maior parte dos investimentos foi custeada pelos 

empréstimos norte-americanos. 

Com esta ajuda financeira, o país cresceu economicamente, mas pouca ênfase foi 

dada para os custos sociais e ambientais que o crescimento industrial acarretaria à 

sociedade. Na década de 1970, a lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 

5692/71 foi promulgada, e a disciplina de Ciências Naturais começou a ter caráter 

obrigatório nas oito séries do antigo primeiro grau, atual Ensino Fundamental, criado 

em substituição aos antigos cursos primário e ginasial. Como conseqüência desse 

aumento no número de disciplinas, houve uma maior fragmentação das disciplinas 

científicas, já que aumentaram o número de professores nas escolas e cada professor era 

responsável por uma disciplina específica.  

De acordo com Iskandar; Leal (2002), nessa década, a escola tecnicista teve uma 

presença marcante. No movimento da escola tecnicista, o professor era considerado 

como um técnico com eficiência e eficácia, e o aluno, um elemento para quem o 

material é preparado. A principal característica do Tecnicismo sustenta que a criança e o 

adulto tem a mesma capacidade de aprendizagem. Para a escola tecnicista efetuar-se e 

exercer seu papel social, que, naquele momento, era ditado pelos militares, que 

detinham o poder, foram divulgados modelos e métodos educacionais com aparelhos. 

Foi nessa época que se instalaram os recursos audiovisuais e a instrução programada, e 

o ensino individualizado ganhou espaço. 

O aumento do número de vagas nas escolas de 1º e 2º graus, por pressão da 

demanda, segundo Fracalanza (1993), foi um fator que influenciou para que o ensino de 

Ciências e sua metodologia fossem discutidos nesse período. O processo de 
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industrialização e conseqüente concentração urbana foram responsáveis por essa 

demanda. 

Devido aos empréstimos externos, como forma de incentivar o desenvolvimento, 

muitos projetos foram criados pelo Programa de Expansão e Melhoria do Ensino 

(PREMEN) e pela Fundação Brasileira para o Desenvolvimento de Ensino de Ciências 

(FUNBEC). 

  Os anos 1980 foram marcados, no Brasil, pelo crescimento da participação 

social nas disputas políticas, com intuito de reivindicar a redemocratização do país. 

Nessa perspectiva, a população começou a construir espaços para discutir 

questões relacionadas com a educação. Foi nesse período também que se iniciaram as 

críticas aos modelos educacionais, em que foi publicado um maior número de artigos 

nessa linha crítica. 

De acordo com Cella (2000), a educação brasileira começou, nos anos 1980, a 

questionar suas antigas concepções, e buscou contemplar a produção do conhecimento 

escolar sob um ângulo crítico e contextualizado, no qual o conhecimento escolar 

principiava a ser entendido como um processo e não mais como um produto pronto. 

Nessa perspectiva, um dos elementos significativos, que teve seu início nos anos 

1970, mas atingiu um status mais significativo nos anos 1980, nas propostas para o 

ensino de Ciências, foi a introdução de atividades que visavam refletir sobre questões 

relacionadas à Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). 

De acordo com Carvalho; Gil (1993), a discussão acerca desse ensino foi 

necessária para construir a imagem adequada da produção do conhecimento em áreas 

específicas. Desse modo, o trabalho científico não estava alheio à sociedade, pelo 

contrário, esse conhecimento, como construção humana, exercia influência sobre a 

realidade física e social que se encontra. Apesar dessas discussões, os estudos 

relacionados à CTS não foram inseridos nos cursos de formação de professores e, 

conseqüentemente, no interior das salas de aulas.  

A partir da década de 1970 e 1980, de acordo com Bastos (1998), as pesquisas 

sobre o ensino de Ciências demonstraram que as teorias que os alunos já possuíam sobre 

os fenômenos da natureza, poderiam ser completamente divergentes dos conhecimentos 

científicos atuais, o que constituía um obstáculo à aprendizagem.  

Cella (2000), afirma que a década de 1990 sinaliza novas discussões e pesquisas 

que envolviam, dessa vez, o movimento do CTS e uma preocupação foi despertada para 

que uma quantidade maior de cidadãos fossem alfabetizados científica e 

tecnologicamente. 
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Os estudos teóricos em CTS (Ciência – Tecnologia – Sociedade) iniciaram-se na 

Grã-Bretanha, no final dos anos 1960, e desenvolveram-se até a década de 1980; sendo 

instaurada como forma de educação a partir dos anos 1990. 

A lei nº9394, de 20 de Dezembro de 1996, estabeleceu as diretrizes e bases da 

educação nacional. Segundo essa lei, a educação tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

Dessa forma, a lei nº9394/96 só veio a reforçar a necessidade de um ensino que 

buscasse a participação dos indivíduos em questões científicas, tecnológicas e sociais. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais também foram elaborados nos anos 1990, 

por iniciativa da Secretaria do Ensino Fundamental e do Ministério da Educação e do 

Desporto. Encontramos dois volumes dedicados ao ensino de Ciências Naturais, sendo 

um de 1ª a 4ª séries e outro de 5ª a 8ª séries. O objetivo geral dos PCN’s consistia em 

auxiliar os professores na execução de seus trabalhos, com intuito de fazer com que as 

crianças dominassem os conhecimentos de que necessitavam, para crescerem como 

cidadãos plenamente reconhecidos e conscientes de seus papéis na sociedade. 

Através dessa trajetória que se iniciou nos anos 1950, percebemos que, nos 

últimos anos, várias iniciativas aconteceram para que o ensino de Ciências atingisse 

uma melhor qualidade, entre elas, a introdução de mais tecnologia na educação e 

elaboração de guias curriculares, cursos de treinamento para os professores, além da 

confecção de livros didáticos. 

METODOLOGIA:  A  PESQUISA  

 

Para Moscovici (2003), para apreendermos as Representações Sociais, 

precisamos buscá-las no diálogo. Por isso, optamos por trabalhar com questionários e 

com entrevistas, que expressam as representações livremente. 

Segundo Abric (1994), o questionário é considerado, eventualmente, como um 

importante instrumento de levantamento das representações, mas é a entrevista em 

profundidade, mais precisamente, a entrevista diretiva, que constitui, ainda nos dias de 

hoje, um método indispensável a todo o estudo sobre as Representações Sociais. 

Selecionamos, inicialmente, no mês de maio de 2006, aleatoriamente, 17 escolas 

para a aplicação dos questionários. Sendo 7 estaduais e 10 municipais. Em seguida, 

estabelecemos contato com a vice-direção e, em alguns casos, com a direção ou 

supervisão para que servissem de elo entre nós, como pesquisadores, e os professores. 
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Para viabilizar a entrevista, deixamos, no mês de Junho de 2006, em cada uma 

dessas 17 escolas, uma média de 2 ou 3 questionários, somando um total de 45. 

Obtivemos um retorno de 37 questionários. Esse instrumento tinha o objetivo de 

levantar as representações dos professores acerca do MC na Ciência. 

As proposições selecionadas para o questionário foram extraídas de bibliografia 

relacionada com a Filosofia e a História da Ciência, principalmente das obras de 

Knelller (1980), Koche (1982), Popper (1975), Chalmers (1993).  Como critério 

utilizado para seleção, buscamos frases que faziam parte das representações 

Tradicionais (T) e Construtivistas (C) de Ciência.  

No questionário, sondamos os professores sobre o interesse em participar da 

entrevista e conseguimos um total de dez professores para a 2ª etapa da pesquisa.  

 

DESENVOLVIMENTO: ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS  

 

Dos 45 questionários entregues, obtivemos um retorno de 37. Nestes, a 

Representação Construtivista predominou entre os sujeitos, num total de 56,76% da 

amostra. A Representação Tradicional obteve 8,11% da amostra. Encontramos, também, 

35,14% da população pesquisada com representação indefinida, ou seja, concordam 

com afirmações pertencentes tanto à perspectiva tradicional quanto à perspectiva 

constante de MC na Ciência, mesmo que apresentem contradições entre si. 

A idéia de MC, por nós interpretada como tradicional, é a que reflete a produção 

de um conhecimento verdadeiro, seja dentro dos pressupostos racionalistas ou 

empiristas, presentes na era Moderna. A Representação Construtivista, por sua vez, 

engloba discussões mais recentes sobre o MC, em que não existem receitas que 

conduzam às verdades. Pelo contrário, a Ciência deve sempre questionar as teorias 

vigentes, com vistas à busca de novos conhecimentos, assim, as teorias nunca podem ser 

consideradas como prontas, pois estão em constante processo de construção. Nesse 

sentido, o MC também precisa ser dinâmico e ter abertura para caminhos distintos. O 

pesquisador, de acordo com essa representação, não é neutro, pois os seus 

conhecimentos prévios influenciam na forma como percebe a realidade. 

 

Análise das entrevistas  

 

As análises das entrevistas foram sustentadas pela compreensão de Jodelet 

(2001), de que as Representações Sociais giram em torno de três questionamentos que 
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são: quem sabe e de onde sabe? O que e como sabe? Sobre o que sabe e com que 

efeitos?  

Quem sabe... 

 

Nossos sujeitos são professoras de Ciências de 5ª a 8ª séries, atuantes na rede 

municipal e estadual de ensino da cidade de Uberlândia, MG. Das dez professoras 

entrevistadas, nove são formadas em Ciências Biológicas, licenciatura plena, e uma, 

com licenciatura curta. A outra professora é formada em Ciências com licenciatura 

plena em Química. Todas concluíram a licenciatura depois da década de 1980, e 

apresentam tempo de atuação no ensino de Ciências variando de 1 a 25 anos.  

 

O que sabe e com que efeitos... 

 

Ao analisarmos as respostas durante as entrevistas, a tendência evidenciada no 

questionário foi mantida, pois, entre os dez sujeitos entrevistados, sete manifestaram 

traços de uma representação construtivista, pois suas representações, na maioria das 

vezes, apresentam resquícios da representação tradicional, tais como a menção às etapas 

e a ênfase na experimentação, como no seguinte depoimento: 

 

“Eu penso em normas, regras que nós temos que seguir para chegarmos a uma 

conclusão sobre determinado estudo, determinada pesquisa, então, o MC seria 

um manual para chegarmos àquele objetivo que temos” (S7). 

 

Em um outro foco, a problematização e a proposição de hipóteses são destacadas 

como traços de uma representação construtivista, como no exemplo: 

 

“Uma seqüência de etapas que vão chegar a um conhecimento no final. Uma 

seqüência, iniciando com um problema, análise do mesmo, levantamento de 

hipóteses, não precisa necessariamente haver experimentação, e, no final, 

chegamos a uma conclusão e essa conclusão pode vir a se tornar conhecimento 

científico” (S6).  

 

Em relação aos efeitos dessas representações nas práticas dos sujeitos, isso 

acontece em parte, pois, dentre os sete sujeitos com representações construtivistas, 

apenas quatro evidenciam reflexos dessa representação em sua prática. O mesmo ocorre 

entre aqueles sujeitos os quais apresentaram uma representação tradicional, em que 

apenas um evidencia uma prática coerente com essa representação. Outro sujeito, com 

representação tradicional, exibiu em seu depoimento uma prática construtivista. Um 
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exemplo é o Sujeito 8, que apresentou tanto sua representação como sua prática em uma 

perspectiva construtivista: 

 

“É uma maneira organizada de trabalharmos. Partimos sempre de um problema, 

uma observação, levantamos hipóteses, fazemos uma experiência e chegamos a 

uma conclusão. Vejo no MC uma forma organizada de trabalhar e de 

compreender os fatos”  (S8).  

 

“Ao falar de germinação, de evaporação da água. Lembro-me de que as crianças 

ficaram encantadas quando utilizamos o MC para entender como a água que 

estava no chão evaporava. Eles tinham um problema para resolver. Os alunos 

tinham que chegar ao final e falar alguma coisa. Nós tínhamos um programa, e 

eu escolhia alguns tópicos para aplicar o MC. Dividia a sala em equipes ou, às 

vezes, eles mesmos escolhiam seus grupos, e então questionava: A água evapora 

ou não? Como que é? É um problema, ou um assunto que os preocupa e antes de 

dar as respostas alguns alunos ficam querendo adivinhar, mas aí questiono: nós 

temos que resolver esse problema. De que forma? Vamos criar uma maneira 

juntos. No caso do pão, foram eles que sugeriram trazer um pão e falaram que, 

quando eles molhavam o pão, ele ficava molhado, mas,  quando deixavam o pão 

um dia em casa por um dia, o pão ressecava. Então questionei: Vamos descobrir 

por que isso acontece? Nesse sentido, os alunos que levantaram o problema. O 

Ensino Fundamental é um período muito bom quando sugerimos levar para eles 

o MC” (S8). 

 

As práticas relatadas pelos nossos sujeitos, mais que suas representações, 

mostraram indícios de um MC tradicional, enfatizando a importância do laboratório, a 

necessidade de etapas, ênfase na observação, a idéia de comprovação e destaque para 

experimentação, que é confundida com atividade prática. A prática de teorizar sobre 

MC, comumente na 1ª aula, mostrou-se freqüente, como demonstrou o Sujeito 7:  

 

“Quando estou trabalhando como professora de laboratório e também no início 

do ano quando nós começamos a trabalhar, explicamos o que é o MC, o que faz 

um cientista, a partir do que ele começa sua pesquisa, a que conclusões quer 

chegar, então explicamos mais ou menos isso, mas, nas aulas, especificamente, 

eu nunca trabalhei com MC” (S7). 

 

Os resultados da presente pesquisa contrariaram resultados de pesquisas 

anteriores (Cunha (1999; Carrascosa et. al (1993); Gil (1993); Mellado (1997), que 

haviam encontrado uma predominância de representações empiristas-indutivistas nos 

professores, tanto para Ciência quanto para o MC. Os professores de nossa pesquisa 

avançam em  suas representações, que, se não de todo construtivistas, apresentam 

relances dessa representação em seus depoimentos. 

 

As Vantagens e Desvantagens do Trabalho com Método Científico 
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A pergunta que pretendeu levantar as vantagens e desvantagens do trabalho com 

o MC, não se prendeu sobre qual MC estavam falando. Entretanto suas respostas se 

aproximam da representação construtivista. Os sujeitos conseguiram falar com bastante 

clareza, o que não ocorreu quando perguntamos diretamente o que é MC. 

Ao discutir as vantagens do trabalho com o MC, dois sujeitos enfatizaram o uso 

da pesquisa no ensino, conforme suas falas:  

 

“A vantagem é que leva os alunos a pensar, pesquisar, é uma maneira de trabalhar 

onde precisam buscar os resultados e não ficam só recebendo conhecimentos” (S1). 

 

“A vantagem é porque, na prática, o aluno aprende mais devido a ser levado a 

pesquisar” (S3). 

 

 Segundo esses sujeitos, o MC conduz os alunos a buscar outras informações por 

meio do trabalho de pesquisa. A pesquisa é um importante momento no trabalho 

científico, desde que bem orientada e que realmente  aconteça um trabalho significativo 

com os dados coletados. 

 Para o Sujeito 2, o MC possui a vantagem de respeitar o conhecimento do aluno, 

conforme demonstra seu depoimento: 

“Acho que a vantagem do MC é que ele não concebe o aluno como uma folha em 

branco em que a gente vai jogando as informações, mas que eles têm os conhecimentos 

que podem ser transformados com a nossa ajuda. Principalmente quando eles chegam 

a 5ª, 6ª, que os alunos já têm uma maturidade maior. Ele ajuda mudar suas concepções, 

pois não adianta querermos colocar as coisas nas cabeças deles, eles não vão entender, 

mas se eu der argumentos, eles podem chegar até onde eu preciso que eles cheguem, 

pois se só jogarmos informações eles decoram, e depois esquecem tudo. Nesse sentido, 

acho que não adianta querermos dar tudo pronto, pois cada criança vem com sua idéia 

pronta e a melhor maneira para a derrubarmos é levar o aluno a indagar o que é a 

verdade para eles, então: Tem certeza? É assim mesmo, ou você acha que pode ser 

assim? Quando colocamos os argumentos, eles começam a perceber que eles têm 

outras respostas para as questões. E na hora que eu termino de trabalhar algum 

conteúdo, percebo que eles mudaram as concepções que eles tinham por eles mesmos, 

não foi eu que entreguei tudo pronto a eles” (S2).   

 

 Para esse sujeito, o trabalho com o MC não entende o aluno como desprovido de 

conhecimentos. O aluno possui conhecimentos prévios, que podem ser modificados com 

o trabalho com o MC. 

 Apesar do Sujeito 2 não mencionar a “Mudança Conceitual”, ele caminha nessa 

perspectiva, pois, segundo ele, os alunos devem substituir as concepções alternativas, ou 

seja, seus conhecimentos prévios por concepções científicas.  
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Acreditamos que trabalhar com MC significa partir da proposição de problemas, 

para os quais os alunos formulam hipóteses, que são testadas por meio de experimentos, 

entrevistas, pesquisas bibliográficas e observações. Os resultados são analisados, 

permitindo chegar a uma conclusão, que responde ao problema lançado no início do 

estudo. O conhecimento prévio do aluno é utilizado na proposição dos problemas por 

eles, bem como no planejamento dos testes e na análise dos resultados. 

 O Sujeito  4 enquadra-se mais ao MC tradicional, pois afirma que  a vantagem 

deste é demonstrar a teoria na prática. Nessa representação, MC é entendido como uma 

“atividade prática” e demonstrativa. 

“Vantagem seria demonstrar, na prática, o que a teoria apresenta” (S4). 

 

Entendemos que esse objetivo reduz muito o significado do trabalho com o MC, 

que pode ir muito além da mera “demonstração”.  

O Sujeito 5 afirma que o MC deve despertar o senso-crítico dos alunos:  

“Na minha avaliação, acho que só tem vantagem. Fazer o aluno ter auto-crítica, ele 

saber criticar, saber analisar, acho que é fundamental em tudo que o aluno vai fazer, 

dentro de escola e fora da escola” (S5).   

 

Vários estudiosos de diversas áreas, entre elas, do Ensino de Ciências discutem a 

necessidade de formarmos alunos mais críticos e capazes de analisar a realidade na qual 

estamos inseridos. Trindade (2005) afirma: 

A simples retenção da informação sem raciocínio crítico, sem clareza 

ou sua aplicação, sem correlação com outros conhecimentos não 

significa aprendizagem e tende a ser transitória e rapidamente 

esquecida (p.48).  

 

 

Sobre o ensino a partir de problemas, que poderia caracterizar a utilização do 

MC, encontramos os Sujeitos 6, 8 e 9 que falam da vantagem do uso dessa metodologia. 

Vejamos a fala do Sujeito 6:  

“Vantagem é porque ele vai vivenciar como se fosse realmente um trabalho científico, 

vai vivenciar essas etapas, vai ter um pouco de contato para ver como é a produção do 

conhecimento científico, também porque inicia a partir de uma problemática, e o aluno 

vai investigar essa problemática, tem todo um processo de aprendizagem que é mais 

significativo, afinal, a aprendizagem é mais significativa quando ela está dentro de um 

contexto de busca, de um problema que surge dentro da realidade dos alunos. Como 

desvantagem, é que, nem sempre, dá para nós trabalharmos com o MC, não é toda vez 

que dá seguirmos essas etapas” (S 6). 
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Esse sujeito afirma que a vantagem do MC é que parte de uma problemática 

inserida na realidade dos alunos e que eles devem investigar. Dessa forma, a 

aprendizagem será mais significativa. 

Concordamos com Delizoicov; Pernambuco (2002), quando afirmam que, a 

partir do momento em que a aprendizagem dos conhecimentos científicos torna-se um 

ato prazeroso por parte dos alunos, ela será mais significativa, tanto para o professor 

como para os alunos. Acreditamos quando o trabalho com MC for significativo para os 

alunos, com certeza, só teremos a ganhar em questão de formação, desenvolvimento e 

qualidade de vida, afinal, os alunos entenderão a Ciência como histórica, dinâmica, 

mutável e construída por homens como nós. Os alunos terão muito mais interesse pelo 

fantástico mundo científico e terão muito mais vontade e estímulo de, quem sabe, 

tornar-se um “cientista” a favor da qualidade de vida. 

Sobre a proposição de problemas pelos alunos, Cachapuz (2005), frisa: 

Os problemas devem, de preferência, ser colocados pelos alunos, ou 

por eles assumidos, ou seja, devem-nos sentir como seus, terem 

significado pessoal, pois só assim teremos a razoável certeza de que 

correspondem a dúvidas, a interrogações, a inquietações – de acordo 

com o seu nível de desenvolvimento e de conhecimentos. Encontra-se, 

aqui, uma das principais fontes de motivação intrínseca, que deve ser 

estimulada no sentido de criar nos alunos um clima de verdadeiro 

desafio intelectual, um ambiente de aprendizagem de que nossas aulas 

de Ciências são hoje tão carentes (p.76). 

 

 

As vantagens do trabalho com MC apresentadas pelos Sujeitos 7 e 10 foram: 

 

“Falar do MC é falar como descobrimos as coisas, como chegamos a determinada tese, 

determinada conclusão sobre determinado fenômeno, tudo isso chegamos graças a 

seguir um MC, porque facilita, organiza as idéias e conseguimos chegar num objetivo 

comum, uma conclusão comum. É bom porque são regras bem definidas para 

chegarmos a atingir objetivos” (S 7). 

 

“Acho que tem muito mais vantagem, pela própria organização no cotidiano dos 

alunos, como por exemplo: quando as meninas querem saber seu período fértil,  e eu 

digo que elas precisam ter seus calendários, elas têm que se organizar.  Até a vida 

deles lá fora, no cotidiano, os alunos devem se organizar e saber que para tudo existem 

critérios” (S 10). 

 

 

O Sujeito 7 enfatiza as regras e o 10, a necessidade de organização, mesmo na 

vida cotidiana. Essas 2 respostas não possibilitaram identificar sua representação.  

Paralelamente às vantagens do trabalho com o MC, questionamos quais seriam 

as desvantagens desse trabalho. 

Os Sujeitos 1, 2 e 4 mencionaram as seguintes desvantagens: 
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“A desvantagem é que necessita de mais tempo, mais disposição dos professores, 

materiais que,  às vezes,  nós não temos” (S1). 

 

“Uma desvantagem é que, às vezes, é um trabalho mais demorado, mais difícil, mais 

cansativo para mim do que ditar os conteúdos e dizer: é isso, isso se vocês quiserem 

bem, se não quiserem, amém” (S2).  

 

“O MC é perfeito, as desvantagens são das estruturas, de falta de laboratório, de falta 

de reagentes, o laboratório parece ser uma sala de aula. Vejo um futuro muito longo 

para conseguirmos ter um laboratório mais decente na rede pública”(S4). 

 

No diálogo com esses sujeitos, percebemos que o tempo, a disposição dos 

professores para o trabalho e os materiais, a falta de laboratórios são fatores que 

dificultam o desenvolvimento do trabalho com o MC. O Sujeito 8 também destaca essas 

questões, não como desvantagens, mas, sim, como dificuldades para a execução do 

trabalho com MC.  

Reclamações de falta de tempo, de materiais, de laboratórios, de reagentes, 

constituem-se em motivos apresentados pelos professores para não usarem o MC. 

Espaços específicos como os laboratórios, se bem utilizados, contribuem para o 

trabalho com o MC. Para Gioppo et al. (1998), é interessante que as escolas possuam 

uma sala reservada para as aulas de Ciências, pois: 

A existência desse espaço permite o acondicionamento, com 

segurança, do material específico, bem como daquele construído pelos 

alunos, assegura a preservação de experimentos que requerem 

acompanhamento durante vários dias ou semanas e aumenta o leque 

de opções no planejamento das experiências. Um local cuja utilização 

é habitual por alunos e professores, torna-se um espaço vivo de 

enriquecimento e produção de conhecimento (p.44).  

 

 

Mas, com certeza, não precisamos ficar na dependência desses espaços, afinal, 

podemos desenvolver excelentes trabalhos com MC em outros espaços. Podemos e 

devemos explorar outros contextos, outras realidades, que estimulem nos alunos o 

interesse pela Ciência e a vida. Assim, estaremos trabalhando com o MC, não da forma 

que o Sujeito 4 pensa, como um trabalho desenvolvido exclusivamente em laboratórios, 

mas como “caminhos” diversos, que podem ser percorridos com vistas a construirmos 

conhecimentos significativos. 

Os Sujeitos 6 e 7 incluem-se entre os professores que destacam, como 

desvantagem do trabalho com MC a necessidade de um tempo maior para desenvolver 

os conteúdos. Vejamos então a afirmação do Sujeito 7: 
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“Agora trabalhar algum conteúdo com o MC, utilizando o MC, não sei se teríamos 

tanto tempo assim na sala de aula, é pouco tempo para trabalharmos muita coisa. O 

Estado é muito conteudista e exige tenhamos trabalhado com os alunos certos 

conteúdos. Nunca parei para pensar nisso: trabalhar conteúdos a partir do MC” (S7). 

 

Sobre a questão do tempo, numa proposta investigativa, encontramos Costa 

(2006), que afirma: 

Na aprendizagem da Ciência, os alunos necessitam de tempo para 

explorar fenômenos, fazer observações, optar pelo caminho errado, 

testar idéias, repetir as coisas muitas vezes. O tempo é necessário 

também para construir coisas, calibrar instrumentos, colecionar 

objetos, construir modelos físicos e matemáticos, para testar idéias 

através de experiências, para inquirir a sua volta, ler e argumentar 

(p.8). 

 

 

Como desvantagem, o Sujeito 10 comenta sobre a prática de apenas teorizar 

sobre o MC.  

“A desvantagem é que não é só eu trabalhar ali no começo do ano e fechar aquilo ali e 

acabou, não; eu tenho que saber conduzir isso até o final do ano, é importante estar 

sempre lembrando ao aluno: Você trabalhou MC, você é capaz de dar continuidade ao 

seu raciocínio e a teoria que você aprendeu” (S10).  

 

Para esse sujeito, o aluno, ao “aprender”, no início do ano, a teoria do MC, ficou 

preparado para usá-la em outros momentos.  

Detectamos que as desvantagens apontadas para o trabalho com MC 

restringiram-se à falta de tempo, de materiais, que não seriam necessariamente 

desvantagens e, sim, dificuldades. Em seguida discutimos a vivência dos sujeitos em 

relação ao MC. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Os resultados desta pesquisa mostram que os nossos sujeitos são professoras de 

Ciências de 5ª a 8ª séries, atuantes na rede municipal e estadual de ensino da cidade de 

Uberlândia, MG. Das dez professoras entrevistadas, nove são formadas em Ciências 

Biológicas, licenciatura plena, e um, com licenciatura curta. A outra professora é 

formada em Ciências com licenciatura plena em Química. Todas concluíram a 

licenciatura depois da década de 1980,  e apresentam tempo de atuação no ensino de 

Ciências variando de 1 e 25 anos.  

Observamos  certa incoerência nas respostas dos professores ao questionário, 

sobre suas representações de MC,  pois eles concordam igualmente com questões que 
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apresentam uma representação construtivista de MC e outras com representação 

tradicional. A despeito dessa contradição, a maioria dos sujeitos concordou com as 

frases que apresentam uma representação construtivista de MC. A análise quantitativa 

também mostrou uma predominância entre os sujeitos da representação construtivista de 

MC. 

 Ao analisarmos as respostas aos questionamentos durante as entrevistas, essa 

tendência foi mantida, pois, entre os dez sujeitos entrevistados, sete manifestaram uma 

representação construtivista. Embora as representações dos professores tenham traços 

construtivistas, não podemos rotulá-los como tal, pois suas representações, na maioria 

das vezes, apresentam resquícios da representação tradicional, tais como a menção às 

etapas e a ênfase na experimentação. 

As representações construtivistas incluem a problematização e a proposição de 

hipóteses, e entre as tradicionais, os principais traços que emergem são etapas rígidas e 

a idéia de comprovação.   

Pretendíamos fazer uma relação entre as respostas do questionário e as respostas 

da entrevista, o que não foi possível, visto que nem todos os professores se 

identificaram no questionário, entretanto a representação mais freqüente tanto na  

entrevista quanto nos questionários é a construtivista.  

Em relação aos efeitos que essas representações surtem nas práticas dos sujeitos, 

a nossa conclusão é que isso acontece em parte, pois, dentre os sete sujeitos com 

representações construtivistas, apenas quatro evidenciam reflexos dessa representação 

em sua prática, o mesmo ocorre entre aqueles sujeitos que apresentaram uma 

representação tradicional, em que apenas um evidencia uma prática coerente com sua 

representação. O outro sujeito, com representação tradicional, exibiu em seu 

depoimento uma prática construtivista. 

As práticas relatadas pelos nossos sujeitos, mais que suas representações, 

mostram indícios de um MC tradicional, enfatizando a importância do laboratório, a 

necessidade de etapas, ênfase na observação, a idéia de comprovação e destaque para 

experimentação, que é confundida com  atividade prática. A prática de teorizar sobre 

MC, comumente na 1ª aula, mostrou-se freqüente. 

Quanto à relevância da utilização do MC, incluída nas perguntas de nossa 

entrevista, os professores remeteram-se com mais clareza a uma representação 

construtivista, enfocando a importância dos conhecimentos prévios dos alunos, da 

problematização, do valor da investigação. Avaliam que, nessa metodologia, o aluno 

aprende mais e que, a partir dela, é possível desenvolver habilidades cognitivas nos 
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alunos, tais como o espírito crítico e a criatividade. Destacaram, também, um maior 

interesse dos alunos nas aulas. As desvantagens ficaram centradas na exigência de um 

tempo maior para o desenvolvimento de atividades de investigação, falta de infra-

estrutura e de materiais. 

Os dados da entrevista permitiram-nos constatar que a vivência do MC na 

trajetória de nossos  sujeitos é insignificante, tanto na Educação Básica, como na 

Formação Inicial e Continuada, o que pode explicar a dificuldade de viabilização dessa 

metodologia em suas práticas docentes. 

Os dados nos permitiram constatar que os professores não têm mais aquela 

preocupação e até aquela obrigatoriedade em usar o MC, presente nas décadas de 1960 

e 70, que parece ser hoje uma preocupação ausente na prática docente do professor. 

Quando perguntados sobre essa questão, parece que nunca refletiram sobre ela, e  

tentam inseri-la em suas respostas, gerando, às vezes, um texto pouco consistente.  

Ao desenvolver este trabalho, em momento algum, estamos defendendo a 

necessidade de utilização do MC na aula de Ciências. Não desconhecemos, inclusive, os 

efeitos desastrosos da sua utilização, nas décadas de 1960 e 1970, onde buscava se 

formar os “mini-cientistas”, em conseqüência, o excesso das Feiras de Ciências, 

realizadas com intuito de despertar nos alunos a possibilidade de redescobrir os 

conhecimentos científicos. Mas temos claro que sua correta utilização, que inclui uma 

postura investigativa, levando em conta os conhecimentos prévios dos alunos, traz 

ganhos tanto para a aprendizagem dos conhecimentos científicos, quanto para  uma 

correta compreensão sobre a Ciência, o que vai refletir-se numa postura crítica do aluno 

cidadão. 

Em síntese, as principais representações encontradas foram: 

 

A vivência do MC se faz no laboratório. 

O MC é constituído de etapas. 

As aulas práticas servem para constatar o que a teoria diz. 

MC está relacionado com pesquisa. 

O MC envolve observação. 

O trabalho com MC é uma tentativa de resolver um problema. 

O MC leva a um conhecimento no final. 

O MC serve para “provar” as teorias. 

O MC é uma linha de raciocínio. 

O MC é um tipo de trabalho organizado. 
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Por meio  do MC o aluno vai aprender a pensar, criticar, criar hipóteses. 

O MC associa-se a normas e regras. 

O MC seria um manual. 

O MC pode ou não incluir a experimentação. 

MC supõe atividades práticas. 

 

Como podemos observar, algumas representações são mais construtivistas e 

outras mais tradicionais. Esperamos que este trabalho, de alguma forma, possa 

contribuir com aqueles que se preocupam com a formação do professor de Ciências.  
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Introdução 

Este trabalho apresenta dados de uma pesquisa desenvolvida em nível de 

mestrado e consiste na análise das concepções sobre formação docente, suas 

contribuições e limitações para o campo das ações de formação continuada.  

A pesquisa orienta-se pela perspectiva histórico-cultural e encontra na Teoria 

da Atividade de Leontiev (1978) o eixo articulador para analisar e discutir as ações de 

formação continuada vivenciadas pelos professores, tendo em vista a formação humana, 

mediante a práxis social. Nesse sentido, de forma propositiva, aponta as contribuições 

do referencial teórico-metodológico da Teoria da Atividade para formação continuada 

de professores.  

A partir de uma abordagem qualitativa (TRIVIÑOS, 1987), a pesquisa objetiva 

conhecer o contexto e as ações de formação continuada de professores dos anos finais 

do ensino fundamental, das escolas municipais de Ituiutaba/MG, no período entre 2006 

a 2008, por meio do estudo de caso e análise documental (YIN, 2005). 

 Portanto, a teoria leontieviana, usada nesse estudo, analisa o desenvolvimento 

do professor em programas e/ou projetos de formação continuada, com o intuito de 

desvelar o significado social (o conteúdo da ação) e o sentido pessoal (o motivo da 

ação), procurando compreender e explicar a inter-relação ou não existente nesse 

processo e como este pode vir a ser uma atividade dominante52, potencializadora do 

desenvolvimento pessoal e profissional docente. 

Dentro desse contexto de trabalho e de formação continuada, as questões 

problematizadoras e orientadoras do estudo procuram elucidar: Como os professores 

                                                 
52

 O conceito de atividade, de acordo com Leontiev (1978) não corresponde a qualquer ação, mas somente 

àquelas ações em que o motivo que as impulsionam coincide com o significado das ações. Esse conceito é 

o fio condutor e a base teórica das análises. Nessa direção, segundo este aporte teórico, entende-se que 

atividade dominante não é àquela que o indivíduo dedica maior parte do tempo, não se trata de 

quantidade, e sim às mudanças psicológicas de uma dada etapa do seu desenvolvimento. Por essa razão, 

Leontiev afirmou que esta tem papel importante no desenvolvimento do psiquismo humano e na 

formação de sua consciência. 

mailto:pjfranco@netsite.com.br
mailto:andrea.longarezi@terra.com.br
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veem seu processo de formação continuada? Que importância os professores dão aos 

momentos oferecidos para estudo? Quais são suas necessidades formativas? O que 

influencia na decisão do professor em participar ou não de ações formativas oferecidas 

pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer (SMEEL) no Centro Municipal 

de Assistência Pedagógica e Aperfeiçoamento Permanente de Professores (CEMAP) em 

Ituiutaba/MG?  

A partir dessas indagações os objetivos norteadores são: investigar os entraves, 

os impasses que se inserem neste fenômeno educativo, as perspectivas de atuação e os 

anseios que permeiam a prática cotidiana dos professores e suas necessidades 

formativas. Num movimento de se embrenhar, de se envolver entre os “nós”, entre os 

fios, em seus percursos sendo fiados para entender como e por que se sucedem, tendo 

em vista contribuir para a transformação da realidade no município e a formação 

humano-social dos docentes, mediante a sua práxis. 

 

 

1. Indagações sobre a formação de professores. 

 

 

Pensar sobre as decisões que precisam ser tomadas enquanto educamos, nos 

remete pensar no papel formativo desse exercício para a prática educativa. Requer 

pensar na natureza do aprender como processo mediado e não isolado, aprender em 

sociedade, em coletividades, nas trocas socioculturais, e estas ações são, em parte, 

responsáveis pela constituição, pela formação desse próprio sujeito que educa o outro.   

 Como pensar e promover a formação continuada dos professores sem 

considerá-los dentro do contexto de sua prática profissional, sem relacionar os saberes 

cotidianos adquiridos na ação, nos desafios da tarefa de educar, nas escolhas muitas 

vezes feitas longe da academia? E por que não contrastar estes saberes com àqueles 

construídos ou adquiridos na Universidade? Não é possível sistematizar ações 

formativas que contemplem todas essas necessidades docentes? Como os professores 

podem constituir sua autonomia formativa? 

Mediante as transformações contemporâneas é preciso considerar os aspectos 

mais profundos, nas condições concretas da formação docente, da formação da 

identidade profissional e como esta se faz e se refaz na sociedade, sobre o que é ser 

educador atualmente “na” e “para” a educação. Então, se estamos discutindo seu 

processo formativo, é necessário, pois, atentarmo-nos para o contexto em que ele 
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ocorre. E, assim, indagarmos sobre como desconsiderar a sociedade do conhecimento, 

da informação em rede, do mundo global no local, do mundo tecnológico, virtual, das 

inúmeras e novas formas de se comunicar, de se fazer e por que não de ser professor 

nesses novos tempos. Emergindo, pois a necessidade de se considerar a explosão e 

difusão dos conhecimentos, advindos da acumulação do capital, dos ciber-espaços como 

uma gama de possibilidades de usufruí-los, proporcionando uma interação, uma 

comunicação entre máquina-homem, para que de fato o aluno, dentro da escola, tenha a 

aprendizagem se constituindo em atividade.  

Diante dessa perspectiva, já não é momento de pensar em construir processos 

formativos com os professores, e não para os professores? Superar o transmissionismo, 

informacionismo e alienação do contexto real da escola, para que os professores 

também, modificando a si mesmos, modifiquem o seu fazer pedagógico?  

Nesse sentido, é que dizemos da necessidade de superação da crítica pela 

crítica que não gera transformação, enfatizando uma ação pedagógica que propicie 

consensos éticos-políticos construídos democraticamente, que levem em conta o 

equilíbrio entre a instrução informativa e a reinvenção e construção do conhecimento.  

Observar o que é proposto aos docentes por alguns cursos ou ações de 

formação continuada, como são consideradas essas relações, requer uma reflexão 

também sobre as práticas nelas exercidas e como os saberes docentes são vistos. 

Partir para outra perspectiva, onde o diálogo com o professor é valorizado, 

ouvindo e vendo o saber fazer provenientes da própria prática, é ter outra postura frente 

ao professor, haja vista que este é sujeito, que também constrói sua própria identidade 

profissional, no exercício também de sua prática, e não tão somente nos bancos 

universitários. 

Nesse contexto, outras indagações emergem: Como efetivamente operar nessa 

perspectiva se muitos dos estudos acadêmicos tendem a excluir a visão dos professores 

como sujeitos do bojo das pesquisas? Onde está o elo tão divulgado entre ensino, 

pesquisa e extensão, se o próprio ator (professor) nem sempre é visto e ouvido no seu 

contexto? A formação continuada (com parcerias) no próprio espaço escolar pode 

minimizar essa exclusão? Como as escolas brasileiras, com carga horária reduzida para 

estudos, para socialização dos saberes, das experiências e para o planejamento, podem 

efetivamente valorizar os saberes dos seus professores, se eles devem ocupar todo o seu 

tempo-espaço com a transmissão de conteúdos impostos de cima para baixo? 

Tais indagações são necessárias para o diálogo com os professores nos espaços 

escolares, nas ações de formação continuada e nos demais espaços de ação politizada, 
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de uma vita activa, como já afirmava Arendt (1987), filósofa alemã, que defendia a 

pluralidade humana como condição básica da ação e do discurso, numa teia de relações 

do homem consigo mesmo e com os outros, na qual se encontra o duplo aspecto de 

igualdade e diferença.  

Por conseguinte, o engajamento e a participação dos docentes nas diversas 

esferas de discussões e debates sobre as condições de exercício da docência, as ações de 

formação continuada, as questões da cultura escolar e currículo escolar, entre outros, 

são fundamentais.  

Os instrumentos mediadores nesse processo podem se constituir tanto em 

recursos materiais, estudos individuais e coletivos sistematizados, quanto nas relações 

sociais que se estabelecem na prática educativa. Entretanto, se efetivam quando são 

permeados por intencionalidade educativa.  

 

 

1.2 Concepções sobre formação docente, suas contribuições e limitações para o 

campo das ações de formação continuada 

 

As análises que fazemos sobre as concepções de formação docente partem das 

contribuições, da importância que essas concepções têm para, e no meio educacional, 

bem como das limitações por elas apresentadas, que também não deixam de ser 

propositivas, à medida que podemos, a partir delas, pensar, discutir, debater, analisar 

novas formas de constituir arranjos formativos com, e não tão somente para, o 

professor. 

Por isso, não pretendemos criar categorias ou gavetas, que induzam a uma 

forma de pensamento estático que, de certa forma, é impeditivo de visualizar, o que de 

fato foi um avanço nas diversas concepções de formação do professor. Ao contrário, 

pretendemos compreender os contextos em que surgiram, os meandros pelos quais elas 

se firmaram, ou ainda, se firmam nas práticas educativas e formativas de professores e 

às quais finalidades atendem. 

Não podemos pensar a educação e tudo o que a ela está relacionado, ensino-

aprendizagem; professor-aluno; política-sistema; escola-sociedade; formação pessoal-

profissional, sem perceber as implicações de um sobre outro, e no outro. Por isso 

dizemos que a educação tem uma natureza social e pública, pois está imersa num todo 

complexo.  
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Deste modo, podemos dizer que o ato de ensinar, ou seja, o trabalho docente 

está irremediavelmente vinculado a condicionantes, porém não determinantes. Assim, 

também nesta perspectiva, analisamos que não é única e exclusivamente do professor a 

responsabilidade por seu processo formativo, mas de todos os outros atores sociais, dos 

fatores objetivos e subjetivos, relacionados “com” a educação formal e sistematizada, 

seja esta, inicial ou continuada. 

A configuração do processo formativo em determinados contextos 

educacionais vai depender da concepção de formação existente, das relações e 

contradições que ali são estabelecidas. Estes elementos influenciam as ações dos 

docentes, tanto no processo de ensino-aprendizagem com os seus discentes, quanto em 

sua própria formação continuada. A concepção do especialista técnico, por exemplo, 

está ancorada num modelo que dominou por muito tempo a educação, com base na 

racionalidade técnica. Nesse modelo,  

[...]  a prática profissional consiste na solução instrumental de 

problemas mediante a aplicação de um conhecimento teórico e 

técnico, previamente disponível, que procede da pesquisa 

científica. È instrumental porque supõe a aplicação de técnicas e 

procedimentos que se justificam por sua capacidade para 

conseguir os efeitos ou resultados desejados (SCHÖN, 1983, 

p.22 apud CONTRERAS, 2002, p.90).  

Segundo essa perspectiva, o trabalho do professor está apoiado numa ciência 

aplicada, numa apropriação teórica, técnica e de incorporação de estratégias mais 

adequadas para a solução de problemas. Aqui há uma relação de subordinação da 

prática ao conhecimento advindo da ciência, sem a qual o professor não pode ser um 

profissional competente. Além de caracterizar como uma dependência, onde o professor 

sempre está à espera de quem lhe dê os direcionamentos para aplicá-los posteriormente. 

Como percebemos, o conhecimento teórico é supervalorizado em detrimento 

do conhecimento prático. Este não é levado em conta, pois está ancorado na 

racionalidade técnica, haja vista que nesses ambientes os professores vão à busca de 

receituário técnico e instrumental para aplicarem em sala. Nesse sentido, há uma ordem 

de dependência, onde o conhecimento teórico é elaborado e produzido previamente em 

outro contexto institucional, para que o professor deles se aproprie e os reproduzam 

como o ensinado. 

O professor tem uma visão limitada pelo contexto da técnica, sem a 

oportunidade de considerar o contexto mais amplo no qual exerce a sua prática. O 
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sentido, portanto, dessa formação que recebe, deixa de existir. Este fato gera um 

estranhamento no trabalho docente. 

A dissociação entre a teoria e prática, que ocorre também no processo 

formativo do professor, implica fortemente na natureza do trabalho que vai executar 

como docente, de acordo com Contreras (2002, p. 92) esta é provocada pela divisão do 

trabalho:  

Essa separação pessoal e institucional entre a elaboração do 

conhecimento e sua aplicação é igualmente hierárquica em seu sentido 

simbólico e social, já que representa distinto reconhecimento e status 

tanto acadêmico como social para as pessoas que produzem os 

diferentes tipos de conhecimento e para os que o aplicam, assentando-

se assim uma clara divisão do trabalho.(CONTRERAS, 2002, p.92) 

A incapacidade para resolver e tratar tudo o que é imprevisto, a incerteza, os 

dilemas, as situações de conflitos e ainda a dissociação teoria-prática; senso comum- 

ciência aplicada; profissional- não profissional, os binômios vistos muitas vezes nas 

questões educacionais e na escola, são limitações oriundas dessa concepção de 

formação. 

Ao considerar as limitações supra mencionadas, existentes e vivenciadas pelo 

professor, percebemos a necessidade de oportunizar o debate dessas questões entre os 

sujeitos envolvidos no processo, para que possam a partir do que pensam e sentem,  

reconfigurar a própria formação que querem receber, ou melhor, que querem promover 

em si mesmos e em suas práticas docentes.  

Para isto, também entendemos que não basta só definir e constatar se a 

formação continuada do professor está pautada no modelo da racionalidade técnica, mas 

entender o contexto em que ela ocorre, a complexidade de fatores que a envolve, a 

singularidade do caso e, a partir disso, compreender as decisões que ali são tomadas, 

tendo em vista que sempre há a possibilidade de mudança.  

Nesse sentido, subjacente a qualquer imagem ou modelo de comportamento do 

professor, seja o de técnico-especialista (racionalidade técnica), ou seja, de prático, de 

artista que cria a sua ação (racionalidade prática), existe uma concepção de escola, do 

ensino; de teoria do conhecimento; uma concepção das relações entre a teoria e a 

prática; entre investigação e ação, que balizam e direcionam as ações e as intervenções 

educativas docentes no cotidiano da escola, embora, nem sempre tenham consciência 

delas ou reconheçam os seus desdobramentos no processo de aprendizagem. Por isto, 

compreendemos a necessidade de instrumentos mediadores no processo de 

desenvolvimento profissional e pessoal dos professores nas escolas. 
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Contreras (2002) analisa a perspectiva de Schön (1983; 1992) do profissional 

reflexivo, e coloca em pauta os desdobramentos da base reflexiva na atuação 

profissional. A capacidade de deliberação, de reflexão e de consciência não exercitada 

na racionalidade técnica, passa a ser enfatizada na busca de uma reflexividade docente. 

Schön (1992, p.82) assim define a idéia do profissional reflexivo: 

Este tipo de professor esforça-se por ir ao encontro do aluno e 

entender o seu próprio processo de conhecimento, ajudando-o a 

articular o seu conhecimento-na-ação com o saber escolar. Este tipo de 

ensino é uma forma de reflexão-na-ação que exige do professor uma 

capacidade de individualizar, isto é, de prestar atenção a um aluno, 

mesmo numa turma de trinta, tendo a noção do seu grau de 

compreensão e das dificuldades. (SCHÖN, 1992, p.82)  

O conhecimento na ação identificado por Schön (1992) refere-se ao saber 

implícito, tácito que transparece na ação do professor, sem mesmo que ele tenha 

consciência disto, esse saber como não é adquirido previamente à ação, mas na própria 

ação.  

Também é fato que o professor faz durante a sua ação, reflexões, buscando 

compreender o que faz para reconduzi-la melhor: é o que ele denomina de reflexão na 

ação. Schön (1983, p. 56) afirma assim que “[...] em tais processos, a reflexão tende ser 

enfocada interativamente sobre os resultados da ação, sobre a ação em si mesma e sobre 

o conhecimento intuitivo implícito na ação”. 

A prática profissional vai lhe ensinando o que buscar e como responder aos 

dilemas que encontra. Essa experiência possibilita o aprimoramento do seu 

conhecimento na prática. Todavia, há momentos em que o professor, mesmo usando de 

seu repertório de conhecimentos tácitos e técnicos, não consegue solucionar algum 

problema em sua prática, precisando, pois de uma nova perspectiva de atuação, uma 

nova maneira de agir não prevista em seu conhecimento anterior.  

Nesse sentido, é compreendida a base reflexiva desse profissional, que pensa e 

repensa sua prática, num processo de refletir sobre a reflexão-na-ação, sendo 

considerado um pesquisador no contexto da prática.  

Após a aula, o professor pode pensar no que aconteceu, no que 

observou, no significado que lhe deu e na eventual adopção de outros 

sentidos. Reflectir sobre
53

 a reflexão-na-ação é uma acção, uma 

observação e uma descrição, que exige o uso de palavras. (SCHÖN, 

1992, p.83) 

Nesta perspectiva de profissional reflexivo para o contexto da formação 

continuada, notamos existir um reconhecimento do saber da prática não considerado na 

                                                 
53 Grifo do autor. 
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outra perspectiva anteriormente discutida. Ao ser dada a possibilidade do professor, a 

partir do seu saber construído na prática, contrastar, refletir, ponderar e decidir qual a 

melhor maneira de solucionar os dilemas da prática cotidiana docente, de acordo com os 

fins pretendidos com sua ação docente, também pode possibilitar a construção da 

autonomia e deliberação, muitas vezes negligenciadas em processos formativos. 

Determinados contextos institucionais de formação com esta perspectiva de 

profissional em determinados contextos institucionais de formação, pode auxiliar o 

próprio professor repensar seu papel dentro da estrutura da organização, o que gera 

certos confrontos, conflitos, comumente apresentados em ambientes burocráticos e 

controladores, uma vez que este profissional questiona a definição de sua tarefa e as 

metas pelas quais é controlado, por isso a seguinte afirmação de Schön (1992, p. 87) “À 

medida que os professores tentam criar condições para uma prática reflexiva, é muito 

possível que se venha a confrontar com a burocracia da escola”. 

O profissional que procura encorajar a si mesmo, dando valor ao seu conflito 

cognitivo em relação à sua ação, ao mesmo tempo, tenta subverter uma ordem 

estabelecida, dada como a certa; é aquele que está tentando contrapor modelos de ensino 

e aprendizagem e de conhecimento preestabelecidos, que não levam em conta o 

conhecimento-na-ação, nem do professor e tampouco do aluno.  

Uma iniciativa que ameace esta visão do conhecimento também 

ameaça a escola. Quando um professor tenta ouvir os seus alunos e 

reflectir-na-ação sobre o que aprende, entra inevitavelmente em 

conflito com a burocracia da escola. Nesta perspectiva, o 

desenvolvimento de uma prática reflexiva eficaz tem que integrar o 

contexto institucional. O professor tem de se tornr um navegador 

atento à burocracia. E os responsáveis escolares que queiram encorajar 

os professores a tornarem-se profissionais reflexivos devem tentar 

criar espaços de liberdade tranqüila onde a reflexão-na-acção seja 

possível. (SCHÖN, 1992, p.87) 

Assim é que pensamos nos contextos de formação continuada e nas escolas: até 

que ponto estes assuntos ou temas, são realmente discutidos e construídos no espaço de 

convivência e trabalho docente? Há uma problematização em torno destes embates? A 

quem cabe esta tarefa? Será que os responsáveis escolares, como Schön afirmou, 

querem os confrontos, querem propiciar aos seus profissionais docentes o espaço para a 

construção deste conhecimento-na-ação, da reflexão-na-ação e sobre a reflexão-na-

ação? E ainda, será que o professor quer assumir esta perspectiva de profissional 

reflexivo? 

Acreditamos que não basta falar em profissionais reflexivos, como se, o termo 

por si só, garantisse uma nova episteme diante do conhecimento. Entendemos que este é 
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um processo que precisa ser construído nas relações do cotidiano escolar, no lócus da 

docência, professor e aluno, entre professores e entre alunos, todos inseridos na 

realidade sócio-histórica da qual fazem parte. Neste sentido, considerar a comunidade 

escolar como um todo, com seus impasses, desafios e com suas possibilidades, é o que a 

instituição escolar precisa rever. 

Assim, compreendemos o processo de formação continuada como uma 

possibilidade de caminharmos na direção desta construção coletiva, de saberes e 

fazeres. Não há como deixar de entender a realidade na qual o aluno e o profissional 

estão inseridos. Esta tarefa não é realiza na verticalidade, não trata de induzir ou 

conduzir, mas sim de construir uma nova episteme com o professor, nas relações e na 

comunicação dialógica, que inevitavelmente, perpassa pelo contexto escolar. 

Dentro desta perspectiva, pode ser destacado também o pensamento de 

Stenhouse (1991) e Elliott (1998) educadores ingleses, que veem o professor como 

pesquisador, produtor de conhecimentos sobre as situações vividas em sua prática 

docente. “Stenhouse tentou negociar sua visão de mudança educacional aos olhos dos 

professores e assegurar suas colaborações” (ELLIOTT, 1998, p.138). 

A pesquisa-ação é defendida por estes autores como meio para os professores 

“práticos” produzirem conhecimentos sobre os problemas que eles mesmos vivenciam, 

pesquisando as situações a fim de atingir uma melhora de sua própria prática. “A 

colaboração e a negociação entre especialistas e práticos (professores) caracterizam a 

forma inicial do que se tornou, mais tarde, conhecido como pesquisa-ação.” (ELLIOTT, 

1998, p.138 grifos do autor). Desta forma, o professor não é um simples reprodutor e 

executor de conhecimentos.  

A articulação da elaboração teórica com o trabalho do professor no contexto 

escolar pode configurar um processo formativo, à medida que possibilita o 

entendimento da realidade social, da problemática a ser transformada e desejada por 

todos que nela estão envolvidos. “O lugar de trabalho dos professores configura-se, 

deste modo, no contexto de aprendizagem para ambos, especialista e prático.” 

(ELLIOTT,1998, p.138). 

Pensar na formação continuada levando em conta esses pressupostos da 

racionalidade prática, profissional reflexivo, ou do professor pesquisador da prática, é 

entender que há uma relação transacional, porque os problemas a serem resolvidos pelo 

professor são em parte produto de sua ação, ele está presente na situação e precisa saber 

como se relacionar com ela, como atuar, vendo a importância do seu papel e o que ele 

traz como conseqüências para a prática que quer modificar.  
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Não nos encontramos, portanto, diante de uma separação entre pensar 

e fazer, pois a ação não é, nesse caso, uma realização de decisões 

técnicas. O pensar e o fazer vão-se entrelaçando no diálogo gerado 

entre ação e suas conseqüências, as quais levam a uma nova 

apreciação do caso. (CONTRERAS, 2002, p.111)         

Certamente essa nova postura de acreditar no conhecimento produzido pelo 

docente no exercício de sua ação, de compreender o papel do professor como produtor e 

não tão somente como executor de normas e técnicas aplicáveis às situações da 

docência, é uma contribuição desta concepção de formação de professor. Todavia, isso 

não é tudo que esperamos da ação docente. 

Além dos aspectos significativos nos pensamentos idealizados por Schön 

(1992), de professor reflexivo, e por Stenhouse (1991) e Elliott (1998) de professor 

pesquisador, compreendemos que há sim, certa banalização em torno destes conceitos, 

os quais precisam ser observados, para não perder a sua essência, e ficar no abuso 

excessivo dos termos como qualidade do professor, bem como transcender a estas 

limitações.  

A fim de transcendermos aos limites apresentados, os conceitos de 

reflexividade e professor-pesquisador precisam ser compreendidos como 

transformadores da práxis.  

Doravante, reflexividade não pode ficar restrita aos problemas individuais de 

cada professor, em sala de aula. Buscar compreender em que condições o ensino 

acontece na escola e não só na sala de aula, requer refletir coletivamente, requer pensar 

para além das questões que estão postas, como e porque elas existem, e como definem 

padrões de comportamentos entre os docentes. É este limite da reflexão individualista 

que buscamos transcender. 

Fica evidente que a reflexividade vai além de um pensar rotineiro, parte sim da 

realidade vivida, mas não termina neste ponto. Perpassa pelas intenções, finalidades, 

valores e sentido da educação que acontece na sala de aula, e para além dela, bem como 

pelas consequências de cada escolha assumida nesse processo reflexivo.  

Autores como Liston e Zeichner (1991), Zeichner e Tabachnick (1991), Smyth 

(1992) fazem uma revisão sobre o enfoque reflexivo e pontuam a confusão em torno 

desse tema. 

Um dos problemas está no uso abusivo do termo “profissional reflexivo” que 

acaba sendo estendido a uma acepção mais habitual, daquele profissional possuidor de 

um pensamento não rotineiro, aquele que, pensando com dedicação a sua prática, passa 

ser considerado por si só reflexivo. Como se a reflexão sobre a prática seja a função 
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essencial do professor no exercício do seu trabalho, uma prática reflexiva mais 

individualista, centrada no entorno, pessoal e profissional do professor na sua sala de 

aula. 

Este é um enfoque reducionista e estreito que segundo os autores, Liston e 

Zeichner (1991, p.181) limita, por conseguinte, o sentido do que deveria ser uma prática 

reflexiva. A saber: 

A prática reflexiva competente pressupõe uma situação institucional 

que leve a uma orientação reflexiva e a uma definição de papéis, que 

valorize a reflexão e a ação coletivas orientadas para alterar não só as 

interações dentro da sala de aula e na escola, mas também entre a 

escola e a comunidade imediata e entre a escola e as estruturas sociais 

mais amplas.  

Como transformar realidades, se muitas vezes não há orientação reflexiva no 

coletivo, se não há espaços de diálogos maiores entre instituição, comunidade e 

estruturas sociais? 

É salutar compreender que o uso abusivo do termo reflexivo não é 

simplesmente modismo, mas acaba cumprindo uma função expressa de legitimação. O 

que é válido para as reformas educacionais brasileiras. Já que o discurso reinante nas 

propostas educacionais vê o ensino como prática reflexiva, o que remete um olhar mais 

positivo sobre o professor. Todavia, o que notamos claramente, é o uso de uma nova 

roupagem “reflexão”, para a velha mentalidade instrumental e técnica do ensino, o 

tradicional estilo frio e impositivo é que está sendo materializado nas escolas a partir de 

tais reformas. 

Neste sentido, é necessário pensar nos processos formativos, que também em 

nome da postura reflexiva do professor, o responsabiliza ainda mais pelos fracassos do 

ensino, sem lhe aumentar a capacidade de decisão. O que percebemos é uma suposta 

autonomia do professor. 

Falar de autonomia sem proporcionar meios para, a partir de suas práticas 

reflexivas, analisarem as condições nas quais produzem o ensino, como estruturam seus 

papéis dentro do espaço educativo, quais são seus sistemas de valores e como muitas 

vezes se veem condicionados pelos valores que a própria instituição lhes impõe ao 

definir como devem executar suas tarefas, é uma das falácias que permeia as políticas 

públicas no Brasil. 

De fato, este é um desafio, também salientado por Pimenta e Ghedin (2002, p. 

22): “Que tipo de reflexão tem sido realizada pelos professores? As reflexões 
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incorporam um processo de consciência das implicações sociais, econômicas da 

atividade de ensinar? Que condições tem os professores para refletir?” 

Neste sentido, Pimenta & Ghedin (2002); Contreras (2002); Giroux (1999), 

entre outros, realizam uma análise crítica da prática reflexiva e apontam novas 

possibilidades desse conceito para profissional crítico reflexivo e/ou intelectual crítico. 

Apontando os limites da proposta de Schön, desenvolve, a concepção 

do professor como intelectual crítico, ou seja, cuja reflexão é coletiva 

no sentido de incorporar a análise dos contextos escolares no contexto 

mais amplo e colocar clara direção de sentido à reflexão: um 

compromisso emancipatório de transformação das desigualdades 

sociais. Se essa perspectiva, de um lado, retira dos professores a 

capacidade de serem autores isolados de transformações, de outro, 

confere-lhes autoridade pública para realizá-las. Com efeito, a 

capacidade emancipatória e transformadoras dos professores e das 

escolas como esferas democráticas só é possível se considerar os 

grupos e setores da comunidade que têm algo a dizer sobre os 

problemas educativos. Portanto, há que se abrir a prática educativa aos 

grupos (incluindo as universidades) e práticas sociais comprometidas 

coma contestação popular ativa. (GIROUX, 1990 apud PIMENTA & 

GHEDIN, 2002. p.27). 
A concepção de formação que entende os professores como intelectuais críticos 

desenvolvida por Giroux (1999) compreende o trabalho do professor como uma tarefa 

intelectual, em oposição às concepções puramente técnicas ou instrumentais. O 

professor intelectual é aquele que além de preocupar-se com os problemas diários da 

docência, do seu ato de ensinar, preocupa-se também com as circunstâncias sociais em 

que ocorre o ensino, e as práticas sociais que ocorrem na escola e em seu entorno.  

Dessa maneira “as escolas se transformam em esferas públicas democráticas, 

ou seja, em lugares onde os alunos aprendem e lutam coletivamente por aquelas 

condições que tornam possível a liberdade individual e a capacitação para a atuação 

social.” (CONTRERAS, 2002, p.158). 

Estabelecer novas formas de questionamentos e de relações sociais, na sala de 

aula, na escola, na comunidade escolar, requer repensar como ensinam o que ensinam, 

por que ensinam isto e não aquilo, o que implica aos professores, definirem a posição 

moral e política que sustentam sua autoridade de ensino.  

Giroux (1999, p. 162) afirma que “As escolas não são locais neutros e os 

professores não podem tampouco assumir a postura de serem neutros”. A escola é um 

campo de conflitos, de interesses políticos e ideológicos experenciados por todos seus 

atores sociais, aluno, professor, gestores, pais, comunidade. Há embates de todos os 

lados, porém o que falta é a análise, é a reflexão crítica e coletiva desses embates. 

Nesse sentido, a proposta de professores como intelectuais críticos e 

transformadores vê a importância de tornar o pedagógico mais político: 
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Tornar o pedagógico mais político significa inserir a escolarização 

diretamente na esfera política, argumentando-se que as escolas 

representam tanto um esforço para definir-se o significado quanto uma 

luta em torno das relações de poder. Dentro desta perspectiva, a 

reflexão e ação críticas tornam-se parte do projeto social fundamental 

de ajudar os estudantes a desenvolverem uma fé profunda e duradoura 

na luta para superar injustiças econômicas, políticas e sociais, e 

humanizarem-se ainda mais como parte desta luta. (GIROUX, 1999, 

p. 163)  

De fato, as escolas são espaços que expressam ambigüidades, disputas acerca 

de que tipo de conhecimento, que forma de autoridade, de regulação moral do passado e 

futuro devem ser legitimadas e transmitidas aos estudantes. Até que ponto essas 

questões estão sendo trabalhadas na escola, entre corpo docente, discente e 

comunidade? 

Com efeito, Giroux (1999) fala então de tornar o político mais pedagógico: 

Utilizar formas de pedagogia que incorporem interesses políticos que 

tenham natureza emancipadora; isto é, utilizar formas de pedagogia 

que tratem os estudantes como agentes críticos; tornar o conhecimento 

problemático; utilizar o diálogo crítico e afirmativo; e argumentar em 

prol de um mundo qualitativamente melhor para todas as pessoas. Em 

parte, isto sugere que os intelectuais transformadores assumam 

seriamente a necessidade de dar aos estudantes voz ativa em suas 

experiências de aprendizagem. (GIROUX, 1999, p. 163) 

Esta concepção defendida por Giroux (1999) traz implicações para o contexto 

da formação continuada de professores: repensar como estão sendo os processos 

formativos dos docentes dentro das escolas. Como estão exercendo a capacidade de 

ratificar e praticar o discurso da liberdade e da democracia? As vozes dos professores, 

dos alunos e da escola, são entendidas, questionadas, quais são os valores que sustentam 

os seus projetos políticos? As questões sobre conhecimento, linguagem e poder são 

discutidas nesses espaços formativos? As escolas se constituem, também para os 

professores, em locais de aprendizagem e desenvolvimento profissional, ou não? 

Contreras (2002) sugere que esta perspectiva de intelectual crítico vai além da 

visão de professores como profissionais reflexivos.  

É que tanto a compreensão dos fatores sociais e institucionais que 

condicionam a prática educativa, como a emancipação das formas de 

dominação que afetam nosso pensamento e nossa ação não são 

processos espontâneos que se produzem “naturalmente” pelo mero 

fato de participarem de experiências que se pretendem educativas.  

(CONTRERAS, 2002, p. 184). 

Desse modo, não basta refletir individualmente sobre as práticas de ensino, 

como se elas não fizessem parte de um contexto social e institucional que condicionam 

a prática educativa, porém não determinantes.  Há que entender a prática reflexiva como 



135 

 

uma prática social, que exercemos coletivamente, num processo contínuo de 

descobertas e transformação. 

Na tentativa de efetivação de uma nova postura dos professores, há o risco de 

ficar no terreno do discurso, uma vez que, a finalidade da escola é a de preparar o aluno 

para a vida adulta com capacidade crítica, em uma sociedade plural, todavia, há por 

outro lado um trabalho docente, cerceado pelas pressões institucionais, que acabam 

materializando uma vida escolar excludente, hegemônica, indiferente ao diferente. Por 

isso, muitas vezes os professores acabam concentrando suas preocupações e suas 

análises aos problemas internos da aula.  

A intenção desta perspectiva crítica nos processos formativos dos professores é 

assim compreendida:   

A figura do intelectual crítico é, portanto a de um profissional que 

participa ativamente do esforço para descobrir o oculto, para 

desentranhar a origem histórica e social do que se apresenta como 

“natural”, para conseguir captar a mostrar os processos pelos quais a 

prática do ensino fica presa em pretensões, relações e experiências de 

duvidoso valor educativo. Do esforço também para descobrir as 

formas pelas quais os valores ideológicos dominantes, as práticas 

culturais e as formas de organização podem não só limitar as 

possibilidades da ação do professor, mas também as próprias 

perspectivas de análise e compreensão do ensino, de suas finalidades 

educativas e de sua função social. Igualmente, o intelectual crítico está 

preocupado com a captação e potencialização dos aspectos de sua 

prática profissional, que conservam uma possibilidade de ação 

educativamente valiosa, enquanto busca a transformação ou a 

recondução daqueles aspectos que não a possuem, sejam eles pessoais 

organizacionais ou sociais. (CONTRERAS, 2002, p.185) 

Portanto, afirmar essa postura na coletividade, nos interesses não tão somente 

individuais de cada professor, mas nos interesses de toda a escola, de suas 

especificidades sociais e culturais, é uma possibilidade, e isto implica na necessidade de 

reconfigurar os arranjos formativos com os professores e não só para os professores. 

Tal postura, Pimenta & Ghedin (2002, p.43-4) afirmam que possui um caráter 

público e ético; que a partir da práxis analisam-se as práticas ressignificando as teorias; 

que problematizando e pesquisando coletivamente as práticas ocorre também um 

processo formativo; que o desenvolvimento profissional acontece no diálogo coletivo 

durante o exercício da docência. 

Notamos que as análises das contribuições e limitações presentes nos termos e 

concepções historicamente produzidos, não se esgotam aqui. Elas sinalizam a 

necessidade de travar esse diálogo, também dentro dos espaços escolares, com os 

professores, os gestores e nos programas e/ou projetos de formação continuada. 
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1.3 Formação continuada de professores: contribuições da Teoria da Atividade 

 

Cada indivíduo aprende a ser um homem. O que a natureza lhe dá 

quando nasce não lhe basta para viver em sociedade. É-lhe ainda 

preciso adquirir o que foi alcançado no decurso do desenvolvimento 

histórico da sociedade humana. (LEONTIEV, 1978, p. 267). 

 

A perspectiva histórico-cultural procura compreender o desenvolvimento do 

psiquismo humano a partir das leis do desenvolvimento histórico-sociais. Entendendo 

que este se processa nas interações do indivíduo com o seu meio físico e social, à 

medida que também incorpora a cultura acumulada pelas gerações por intermédio das 

relações de trabalho produzidas na sociedade. 

Assim, o desenvolvimento profissional dos professores ocorre mediante 

processos formativos que consideram as relações sociais estabelecidas no exercício da 

docência. A aquisição da cultura e o desenvolvimento humano não adquirido 

passivamente por pressão do meio externo, tampouco pela herança genética, mas sim 

construídos mediante as relações sociais concretamente situadas. 

Neste sentido, o trabalho docente não é aprendido exclusivamente em cursos de 

formação, ofertados aos professores como forma de melhor “capacitá-los”, mas é 

constituído no exercício da docência. Por essa razão, as relações sociais existentes no 

processo de desenvolvimento dos professores, o meio físico, social, histórico e cultural 

dos sujeitos da pesquisa, compõem o contexto das investigações. 

A Teoria da Atividade de Leontiev oferece uma significativa contribuição 

nesse sentido, pois traz para discussão a formação do psiquismo humano e a íntima 

relação entre a estrutura objetiva da atividade humana e a estrutura subjetiva da 

consciência.  

Por conseguinte, de acordo com esta perspectiva teórica, o desenvolvimento da 

profissionalidade docente ocorre mediante a atividade de trabalho, a docência, e do seu 

conteúdo, o qual muda com as condições sócio-históricas. As necessidades formativas 

se reconfiguram de acordo com essas condições. É por isso que é possível dizer que sua 

atividade se reorganiza. 

Assim, é importante situar as ações de formação continuada dentro dessas 

necessidades historicamente produzidas na sociedade contemporânea. A própria 
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atividade docente se reorganiza considerando as transformações do mundo e do modo 

como nos relacionamos com ele.  

Então, nos perguntamos como os professores se veem nesse processo de 

desenvolvimento da profissionalidade docente? Como percebem as ações de formação 

continuada e suas necessidades formativas? Há relações entre as duas, e delas, com o 

seu trabalho? A formação continuada é uma atividade dominante para a constituição de 

sua profissionalidade docente? 

Para responder a estes questionamentos alguns conceitos da Teoria da 

Atividade são necessários para compreender melhor os processos formativos dentro 

desta perspectiva teórica.  A atividade e ação são conceitos chaves. Conforme 

mencionado anteriormente, para Leontiev (1978) nem todo o processo é uma atividade. 

Só se configura atividade quando o objeto, a finalidade do ato, coincidir com o 

elemento objetivo que incita alguém agir, o motivo:  

Os processos que são psicologicamente determinados pelo fato de 

aquilo para que tendem no seu conjunto (o seu objeto) coincidir 

sempre com o elemento objetivo que incita o paciente a uma dada 

atividade, isto é, com o motivo.(LEONTIEV, 1978, p. 315) 

Sempre que o motivo que impele o indivíduo a agir coincidir com o que ele faz, 

ou melhor, com o conteúdo da ação, com a função do objeto, é considerada uma 

atividade. Quando o motivo que impele o indivíduo a agir não coincidir com o objetivo 

visado, trata-se de uma ação. 

Transpondo esses conceitos para o foco do estudo, há como dizer que as ações 

de formação continuada serão consideradas atividade dominante para o professor se o 

motivo que o incitar, que o impelir a participar dessas ações coincidir com o seu objeto, 

com o conteúdo da ação, com a finalidade do ato e suas necessidades psicologicamente 

determinadas. Se o professor, ao participar das ações de formação, quiser realmente o 

estudo, o crescimento e o desenvolvimento da sua profissionalidade docente, podemos 

dizer que o motivo coincidiu com a finalidade particularmente proposta para si mesmo. 

Contudo, se o motivo que o impele a participar dessas ações de formação 

continuada for somente o adicional no contracheque mensal e a possibilidade de 

ascensão na carreira, podemos dizer que o motivo não coincidiu com o seu objeto, com 

a finalidade de uma formação continuada em programas e/ou projetos destinados a esse 

fim. Se ao participar das ações de formação continuada o motivo do professor não 

consistir no propósito da formação em si, há como considerar que o que faz é uma ação 

e não uma atividade. 
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Há na Teoria da Atividade, “[...] uma relação particular entre a atividade e 

ação. O motivo da atividade, deslocando-se pode tornar-se objeto (o fim) do ato. Resulta 

daqui que a ação se transforma em atividade. Este elemento é de suma importância”. 

(LEONTIEV, 1978, p. 317). E é sobre ele que detemos a análise do estudo. Como 

transformar as “ações” em “atividades dominantes” e, por conseqüência, proporcionar 

as passagens de um estágio de desenvolvimento a outro da profissionalidade docente?  

As ações de formação continuada podem se transformar em atividades 

dominantes na vida docente, à medida que o motivo dos professores se relacionar com o 

conteúdo da ação, e isso têm ligação direta com as condições concretas da sua vida 

docente. Se as relações do professor com a realidade se modificam na tentativa de suprir 

as suas necessidades e interesses, significa também que a importância de algumas ações 

se reorganiza em sua vida docente. Essas ações passam a ter sentido para o professor, 

pois significam algo extremamente valioso para sua atuação pedagógica e pessoal.  

Por essa razão, Leontiev afirmou que a atividade dominante tem papel 

importante no desenvolvimento do psiquismo humano e na formação de sua 

consciência. A atividade dominante não se refere àquela que o indivíduo dedica maior 

parte do tempo, não se trata de quantidade, e sim às mudanças psicológicas de uma dada 

etapa do seu desenvolvimento. 

A importância do conteúdo de uma dada ação de formação continuada precisa 

ter ligação com o trabalho que o docente executa para que realmente esta venha a ter um 

significado social. 

[...] o seu conteúdo não é de modo algum independente das condições 

históricas concretas em que se desenrola o desenvolvimento; depende 

mesmo, antes de mais nada de todas estas condições. A influência das 

condições históricas concretas exerce-se tanto o conteúdo concreto de 

tal ou tal estágio dado do desenvolvimento, como sobre o curso do 

processo de desenvolvimento psíquico no seu conjunto. (LEONTIEV, 

1978, p.312) 

Aqui reside um fator importante de sua linha de pensamento, à qual nos 

referimos para pensar nos processos formativos do professor. As condições sócio-

históricas se modificam e acabam por influenciar no conteúdo de uma dada ação. 

Conforme referimos anteriormente, trata-se do objetivo, da finalidade do ato. Este 

conteúdo tem importância, tem sentido pessoal para quem vai realizá-la, ou tem ligação 

com seus interesses e necessidades? 

Portanto, desconsiderar tais contextos sociais e historicamente existentes na 

própria formação docente, é desconsiderar o próprio processo de desenvolvimento 
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profissional, que também se reconfigura à medida que crescem as necessidades da 

sociedade na qual exerce sua função docente. Assim, modificam-se os interesses e 

necessidades docentes, e para tais motivos, as ações de formação continuada precisam 

estar intimamente relacionadas. 

Nesse sentido, afirmamos como Leontiev (1978) que a formação da estrutura 

da consciência do homem se transforma com a estrutura da sua atividade.  Se o seu 

trabalho exige-lhe determinadas atitudes ou conhecimentos, vai se esforçar em 

satisfazê-los para suprir seus interesses e suas necessidades. Contudo, se nesse 

movimento houver uma ruptura, uma cisão entre o que deseja e o conteúdo do objeto, 

há um distanciamento entre o significado social da ação e o sentido pessoal que o 

homem psicologicamente determinou para si. A ação deixa de ser importante para o seu 

desenvolvimento, não se caracterizando em atividade dominante. 

A formação continuada será para o professor uma atividade dominante se ele 

encontrar nestas ações, uma relação direta com seu trabalho, uma aproximação direta do 

conteúdo da ação com suas necessidades. Nesse sentido, diversas ações, articuladas 

entre si e com o contexto escolar, podem se transformar em atividades formativas 

potencializadoras do desenvolvimento docente. 

 

 

Considerações finais 

 

Mediante o respaldo teórico- metodológico da Teoria da Atividade, como 

corpus analítico, apreendemos o significado social e o sentido pessoal da formação 

continuada vivenciada pelos professores entre 2006 e 2008, dessa forma, evidenciamos 

algumas contribuições proporcionadas por este aporte como: estabelecer a relação entre 

atividade de ensino, atividade de aprendizagem e desenvolvimento humano; além de 

proporcionar a concomitância do empírico e teórico, com significativas contribuições 

para reestruturar práticas formativas com os professores. 

Os dados coletados por meio dos documentos, das observações informais nas 

ações desenvolvidas no período do estudo e por meio das entrevistas semi estruturadas, 

concluímos que o fato dos professores não encontrarem a satisfação das necessidades 

formativas no objeto da ação, deve-se ao conteúdo e a forma (os instrumentos 

mediadores) como não correspondentes às necessidades docentes.   
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Os assuntos tratados nos estudos, segundo os professores, são temas gerais 

descontextualizados das situações cotidianas de cada docente (conteúdo do objeto); as 

formas metodológicas, em sua maioria, são aulas expositivas, com pouco espaço de 

construção e confrontação de saberes e práticas (operações). Para os professores esses 

são os fatores responsáveis pelo não comprometimento com as ações de formação 

continuada. De acordo com o aporte teórico-metodológico da atividade, são fatores que 

ocasionam a cisão entre significado social e sentido pessoal. As significações e os 

sentidos passam a ser contraditórios. Por conseguinte, são necessários mediadores 

efetivos nas situações e práticas formativas para a superação desta cisão. 

Portanto, segundo a perspectiva teórico-metodológica da Atividade, notamos 

que pode haver uma mudança na estrutura da atividade para que a ação possa se 

transformar em atividade.  

Isto acontece quando, no transcorrer da atividade, se favorece uma mudança 

nas ações, tanto no conteúdo, este se concentrando mais na atividade de ensino quanto 

na forma, esta sendo encontros mais dialógicos e articulados com as várias ações 

docentes. 

Os assuntos específicos da docência, o conteúdo multi e interdisciplinar, as 

dificuldades interpessoais, as relações sociais e culturais do cotidiano escolar, o 

processo ensino-aprendizagem, o planejamento e os projetos de ensino, podem ser 

mediadores efetivos nas situações e nas práticas formativas.   

Portanto, diante do que apreendemos da realidade educacional, do 

posicionamento de cada docente pesquisado, constatamos que existe nesse processo, na 

decisão de participar ou não das ações de formação continuada, uma estreita relação 

entre motivos, necessidades, condições objetivas e subjetivas e a atividade educativa, ou 

seja, seu trabalho docente, sua práxis social. 

Depreendemos de seus próprios anseios, perspectivas e sugestões, os possíveis 

caminhos e instrumentos mediadores nesse processo de inter-relação entre sentido e 

significado, para a formação continuada atingir o fim a que se propõe: o de contribuir 

com o desenvolvimento pessoal e profissional docente e, consequentemente, com as 

mudanças qualitativas na prática educativa.  

Portanto, os docentes apontam algumas necessidades da prática educativa e do 

contexto escolar como um todo: 1) o trabalho por meio de projeto tanto no CEMAP 

quanto na escola, entre os próprios colegas da mesma escola, ou junto às demais escolas 



141 

 

com situações similares, como as rurais e as localizadas em periferias; 2) tempo na 

escola para diálogo, estudos e trocas de experiências; 3) estudos no CEMAP mais 

contextualizados de acordo com a prática educativa dos docentes e com os desafios a 

vencer, postos pelas políticas públicas nacionais; 4) ações de formação voltadas para o 

resgate da autoestima e da identidade profissional, tão desgastada pelas pressões 

ideológicas do projeto neoliberal na sociedade; 5) considerar a atividade de ensino como 

conteúdo de estudo nas ações desenvolvidas no CEMAP; 6) mais espaços para oficinas 

e trocas de experiências entre professores. 

A pesquisa possibilita compreender também que não basta oferecer a formação 

continuada aos professores, antes importa inquirir sobre suas necessidades formativas, 

sobre seu trabalho docente, sobre o significado social e o sentido pessoal que esta 

“atividade” tem para o sujeito “professor”. Reconhecemos imprescindível neste 

percurso abrir espaço para que as reflexões e discussões aconteçam também no interior 

das escolas, entendendo-as como espaços formativos deste coletivo de professores e 

como parte do projeto político-pedagógico da instituição.  

As reflexões sobre as concepções de formação de professores necessitam ser 

mais dialogadas entre os formadores de formadores, nos Centros de Formação de 

professores, com os estudos coletivos, e com os próprios docentes, permitindo a 

desconstrução de alguns conceitos e práticas docentes para a reconstrução de novos 

conceitos formativos e de práticas pedagógicas mais congruentes com os anseios do 

mundo contemporâneo, dentro do qual a identidade do profissional docente vem se 

reconfigurando. 

Certamente, ainda podem ser traçadas novas idéias advindas de posteriores 

estudos e análises em torno desta temática tão complexa, como complexo é o 

desenvolvimento do ser humano, um ser inacabado que está sempre se constituindo, se 

fazendo permanentemente.  

Esse novo olhar sobre o desenvolvimento pessoal e profissional docente 

desvela um panorama a ser construído na rede de relações sociais e institucionais, a fim 

de que o coletivo assuma a atividade de ensino como orientadora dos processos 

formativos. 
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Introdução: 

A formação continuada sempre fez parte de minhas preocupações como 

estudante do Curso de Pedagogia, do Curso de Especialização e, especialmente, do 

Mestrado em Educação. Logo que me ingressei no programa de mestrado em Educação 

Superior não tive dúvida quanto ao tema de pesquisa: formação pedagógica do 

professor, cuja problemática seria analisar a formação pedagógica do professor 

universitário na disciplina Metodologia do Ensino Superior nos cursos de 

especialização. 

Tendo esta pesquisa como foco principal a formação pedagógica do professor 

universitário, faz-se necessário entendê-la melhor. Na intenção de esclarecer o que 

constitui essa formação, faremos uma análise da formação centrando as considerações 

no âmbito da formação pedagógica para a docência no ensino superior. 

 A formação docente e, principalmente, a formação pedagógica do professor 

universitário, durante vários anos, foi deixada de lado.  Gil (1997), afirma que muitos 

professores de nível superior, mesmo possuindo títulos como os de mestre ou de doutor, 

na maioria dos casos, não passaram por qualquer processo sistemático de formação 

pedagógica (Gil, 1997, p.15). 

 A idéia de atribuir à docência uma visão não-profissional ainda é muito 

difundida no meio educacional. É bastante comum encontrarmos a idéia de que não é 

preciso preparar-se para a docência do ensino superior, ensinar se aprende ensinando, 

adquiri-se experiência no decorrer da profissão. 

 Essa crença favoreceu a idéia de que para realizar a atividade prática de ensinar 

não é necessário conhecimento específico. E no âmbito do ensino superior essa crença é 

reforçada, principalmente,  por se  tratar de ensinar pessoas adultas. Para justificar a 
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negação da necessidade de uma formação para o trabalho docente com adultos, os 

defensores dessa idéia argumentam que ao se tratar de educação de adultos não é 

preciso tanto de formação didática, como no caso de professores que trabalham com 

crianças e adolescentes na educação básica (Gil,1997, p.17). 

 Frente a esta constatação de falta de formação pedagógica do professor 

universitário Fernandes (1998) discute que  

é interessante registrar que para trabalhar na escola básica e no ensino 

médio, exige-se a formação pedagógica, mas o professor que atua no 

ensino superior não precisa desse saber, que por sua vez, é legitimado 

pela Universidade na existência dos cursos de Licenciatura, uma 

contradição que se gesta na própria concepção de conhecimento e 

Ciências que funda seu projeto sócio-político cultural. A ausência de 

conhecimentos na chamada área das Ciências Humanas e Sociais, que 

auxiliam o professor a compreender e interpretar suas praticas, 

empobrece o projeto sócio político cultural vigente na universidade ( 

FERNANDES in Cunha, 2006, p. 208). 

 A esse respeito, cabe aqui questionar: Como aprende o aluno do ensino superior? 

Possivelmente o aluno da educação básica tem uma forma de aprender diferente do 

aluno do ensino superior. Eles se encontram em fases diferentes do processo de 

aprendizagem. Porém, nem por isso, ele deixa de precisar do professor como mediador 

no processo de produção do conhecimento. 

 Fernandes (1998), ao discutir sobre a contradição que existe entre entender que, 

na formação dos professores nos cursos de licenciatura, os conhecimentos das Ciências 

humanas e sociais são pertinentes e se fazem presentes nos currículos das instituições, 

nos remete a pensar que existe uma negação em não reconhecer sua importância para a 

formação dos professores universitários uma vez que tais ciências auxiliariam e muito o 

professor a interpretar suas práticas, para exercer da melhor forma possível sua 

atividade docente. 

             Se partirmos do pressuposto de que, para exercer a atividade docente no ensino 

superior não se fazem necessários os saberes das Ciências humanas e sociais 

reforçaríamos a visão de que para ser docente universitário, o mais importante é o 

domínio dos conhecimentos referentes à matéria lecionada, aliado à experiência 

profissional.  Neste caso, estaríamos reafirmando o que durante muito tempo, foi aceito: 

a idéia de que para ser professor não era necessária formação pedagógica.  

Diante dos resultados de várias pesquisas que demonstram grande insatisfação 

por parte dos discentes de nível superior quanto à qualidade do ensino, a crença de 

negação à formação pedagógica do professor tem mudado. Os resultados das pesquisas 
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apontam vários fatores que justificam essa insatisfação, dentre eles, a dificuldades dos 

professores em trabalhar o conteúdo na sala de aula.  Vários alunos, ao serem 

interrogados sobre esta problemática, afirmam que muitos professores são grandes 

conhecedores do conteúdo, porém não conseguem ensiná-los.         

             Gil (1997) ao se referir à formação pedagógica do professor universitário, 

afirma que 

boa parte da responsabilidade acerca da desvalorização da preparação 

pedagógica dos professores deve-se  à própria universidade, que nem 

sempre valoriza o professor no desempenho de suas funções. O 

prestígio de uma universidade é medido por seus cursos de pós-

graduação e pelas pesquisas que promove. O professor, por sua vez, 

tende a ser valorizado por sua titulação e por seus trabalhos científicos. 

Seu mérito enquanto professor não é avaliado. Chega-se, portanto, à 

irônica conclusão de que “nas instituições denominadas de ensino 

superior, o “ensino” nem sempre é levado em conta (GIL. 1997. p. 16). 

 São muitos os fatores que interferem na desvalorização ou mesmo na negação à 

formação pedagógica para o exercício da docência. Um destes fatores está diretamente 

ligado aos requisitos necessários ao ingresso e a progressão na vida acadêmica. De 

forma ascendente são exigidos que o candidato à professor tenha apenas curso de 

graduação ou especialização, em seguida encontramos a exigência de professores com 

títulos de mestre, ou doutor. Juntamente com estes níveis de formação é valorizada e 

exigida uma vasta produção científica que deve se constituir de pesquisas, publicações 

de artigos, capítulos de livros, etc. Nesse sentido, pouco se tem valorizado a capacidade 

do professor em lidar com a atividade de ensinar. 

 Referindo-se, também, ao desprestígio atribuído à docência enquanto atividade 

de ensino Garcia (1999) faz as seguintes críticas: 

É necessário salientar que o prestígio profissional (reconhecimento 

social, capacidade de influência, recompensas intrínsecas e extrínsecas, 

etc.) lhe é proporcionado exclusivamente pela atividade de 

investigação e pela produção científica. Assim, uma medíocre atitude 

didática pode ser recompensada se o professor for um bom investigador. 

O caso contrário – um bom professor que não investiga – teria um 

menor reconhecimento institucional e prestígio social (GARCIA, 1999, 

P. 244-245). 

 Outro fator que contribui para a desvalorização da formação pedagógica do 

professor universitário, como já visto, pode ser encontrado na própria Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei nº 9,394/96)  em seu artigo 65 “ A formação 

docente, exceto para a educação superior, incluirá a prática de ensino de, no mínimo, 

trezentas e sessenta horas”. A falta de respaldo na lei e a desobrigação da formação em 
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prática de ensino abre precedentes para à falta de  formação para o exercício docente em 

nível superior. Zabalza (2004) ao se referir às escolhas quanto à formação, escreve que 

cada professor é responsável por sua própria formação, e fica em suas 

mão a decisão de buscá-la, de que tipo, em que momento e com que 

objetivo. A conseqüência imediata disso é que, quando existe, a 

formação está direcionada à resolução de necessidades individuais dos 

professores ou a seus interesses particulares. Sendo assim, esse é um 

estilo de formação de que cada professor faz parte se o quiser e que está 

centrada no que cada professor deseja (ZABALZA, 2004, p. 147). 

 Portanto não é de se estranhar que muitas vezes, a formação se dá em 

determinada área específica, para atender aos interesses do próprio professor, sem haver 

uma conexão clara com as atividades docentes. Geralmente, essa formação se dá em 

cursos de especialização, mestrado e doutorado quando se busca atualização em 

determinada área de conhecimento, privilegiando a pesquisa. 

 Berhrens (1998), ao escrever sobre a formação pedagógica e os desafios do 

mundo moderno, aponta que uma das dificuldades é a grande diversidade de 

profissionais exercendo a atividade docente na educação superior. Segundo a autora, há 

quatro grupos distintos de professores:  

a) os profissionais de várias áreas do conhecimento que se dedicam à 

docência em tempo integral; b) os profissionais que atuam no mercado 

de trabalho específico e se dedicam ao magistério algumas horas por 

semana; c) os profissionais docentes da área pedagógica e das 

licenciaturas que atuam na universidade e, paralelamente, no ensino 

básico (educação infantil, ensino fundamental e/ou ensino médio); d) os 

profissionais da área da educação e das licenciaturas que atuam em 

tempo integral na universidade ( BEHRENS, 1998, P. 57). 

A autora comenta sobre as qualidades e as dificuldades que trazem cada um 

desses grupos para a formação dos acadêmicos. Cada um deles apresenta profissionais 

com perfis diferentes, com necessidades de formação diferente.  

 Ainda como fator de dificuldade  que envolve a formação de professores 

universitários, Nogueira (1989) aponta o princípio da obrigatoriedade da 

indissociabilidade entre o ensino e a pesquisa, requerido pela Reforma Universitária, 

como o responsável pela transformação do professor universitário em professor 

pesquisador. Daí ter-se tornando de lá para cá, a formação do pesquisador a principal 

fonte de formação do professorado do ensino superior.  

 Não queremos negar a importância da pesquisa e da formação do pesquisador 

para atuar na docência do ensino superior. Defendemos sua relevância no processo de 

construção do conhecimento e desenvolvimento da ciência. Porém, reivindicamos a 

importância  que a formação pedagógica tem direito. Acreditamos ser possível 
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estabelecer um panorama de formação, com uma linha que também contemple a 

formação educacional e pedagógica, gestada na práxis e nas aspirações da comunidade 

que objetivam uma educação de qualidade. Segundo Luckesi (1991), a universidade é, 

urgentemente, chamada a abandonar seu papel tradicional de receptora e 

transmissora de uma cultura técnico/científica importada, com o rótulo 

de “desinteressada”, e assumir a luta pela conquista de uma cultura, um 

saber comprometido com interesses nacionais (...). Rejeitando um 

modelo de universidade que não exercita a criatividade, não identifica 

nem analisa problemas concretos a serem estudados, que não incentiva 

o hábito do estudo crítico (...). Não queremos uma universidade na qual 

o professor aparece como o único sujeito, o magister, o mestre que fala, 

diz verdades já prontas, estruturadas, indiscutivelmente certas e detém 

os critérios incontestáveis do certo e do errado. Queremos que, nessa 

universidade, todo o seu corpo seja constituído por pessoas adultas: 

todos já sabem muitas coisas a respeito de muitas coisas, portanto, por 

pessoas capazes de refletir e abertas à reflexão, ao intercâmbio das 

idéias, à participação em iniciativas construtivas (LUCKESI, 1991, 

p.37-40). 

 

 Nessa pesquisa elucidaremos algumas questões referentes ao conteúdo a fim de 

responder a dois  dilemas apontados por Zabalza (2004),  “Sentido e relevância da 

formação: que tipo de formação? Formação para quê? E Conteúdo da formação: 

formação sobre o quê?”  

 Acreditamos que caracterizar as bibliografias e as ementas dos programas das 

disciplinas oferecidas nos cursos de formação docente lato sensu, Especialização, 

conforme nos propomos no próximo capítulo, nos possibilitará estabelecer o perfil do 

profissional que se pretende formar.  Neste sentido, nos parece oportuno reavaliar os 

saberes que são importantes na formação dos professores. É romper com a premissa de 

que “ensinar porque sei”, para “ensinar porque sei e também sei ensinar”, sou capaz de 

fazer a transposição didática de conteúdo específico em conteúdo a ser ensinado. 

Portanto, faz-se necessário que os professores se identifiquem com o saber educativo, o 

valorizem e o produzam. É preciso romper com a cultura de desvalorização do saber 

docente e, assim, construir uma nova perspectiva que promova a formação do professor 

pautado nos diferentes saberes, que valorizem conhecimentos da área específica e 

igualmente conhecimento da área pedagógica.     

 Considerando que a formação pedagógica ultrapassa o conhecimento do 

conteúdo que o docente ensina e que a falta dessa preparação pode tolher o 

compromisso do professor com as ações que ele desenvolve com seus alunos, com a 

instituição em que trabalha e, com a comunidade, faz-se necessário elucidar essa 

formação e, para isso, tomaremos como objeto de nossa pesquisa a formação 
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pedagógica do professor universitário no nível da pós-graduação lato sensu, 

especialização.   

Iniciamos a pesquisa fazendo um levantamento da quantidade de professores que 

atuavam na docência do ensino superior e que eram especialistas. O resultado do 

levantamento apresentou números que por si só justificam a pertinência dessa pesquisa. 

De acordo com dados apresentados pelo Censo do Ensino Superior, INEP/MEC, 1998, 

dos 165.122 professores universitários, 35% (57.766) possuem especialização, 27,5% 

(45.482) concluíram mestrado e 18,8% (31.073) concluíram doutorado. Estes dados, 

apontam que é grande o número de professores no ensino superior com cursos de 

especialização, o que nos permite pensar que, a grande maioria dos professores, ao 

cursar especialização, teve contato com a disciplina Metodologia do Ensino Superior. 

Neste momento, decidimos pesquisar nos Projetos Políticos-Pedagógicos – PPPs 

dos cursos de especialização, o programa da disciplina Metodologia do Ensino Superior 

- MES54. 

Dando continuidade à pesquisa, passamos a mapear as instituições de Ensino 

Superior no Estado de Minas Gerais que se situavam próximas à Uberlândia e ofereciam 

cursos de especialização.  A partir de então, iniciamos o processo de coleta dos PPPs 

para análise. 

A coleta de dados procedeu-se com a solicitação dos PPPs dos Cursos de Pós-

graduação Lato Sensu - especialização, que estivessem em andamento ou tivessem 

recentemente terminado, em dez instituições sediadas no interior de Minas Gerais, 

próximas à Uberlândia.  Das dez instituições contatadas, cinco delas, uma pública e 

quatro privadas disponibilizaram os documentos. Foram coletados 73 PPPs de 

diferentes áreas de conhecimento. 

Começamos a analisar os PPPs coletados procurando identificar neles quais os 

cursos previam em seus projetos a disciplina MES55.  Foram encontrados 26 projetos 

que previam esta disciplina o que representa aproximadamente 35,6 % do total de 

cursos. Os demais cursos, ou seja, 41 (56,16 %) dos projetos, não possuíam a disciplina 

MES e 6 cursos, 8,21%, específicos em Docência do Ensino Superior56, possuíam 

                                                 
54

  Trata-se da abreviação do nome da disciplina Metodologia do Ensino Superior. 

55
 Só foram analisados os programas da disciplina que receberam o nome de Metodologia do Ensino 

Superior. 

56
 Os cursos de especialização em Docência do Ensino Superior não farão parte das análises desta 

pesquisa, uma vez que todas as disciplinas têm como objetivo a formação do professor universitário. A 

utilização de todos os programas das disciplinas oferecidas nestes cursos poderia influenciar o resultado 
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disciplinas que pretendiam formar o professor universitário, mas não a chamavam de 

Metodologia do Ensino Superior.  

A partir deste momento, passamos a concentrar nossas análises nos 26 projetos, 

ou seja, centramos as análises em uma parte dos PPPs,  nos programas da disciplina  

MES. Os cursos que ofereciam a disciplina MES são de diferentes áreas de 

conhecimentos, encontramos cursos específicos em formação docente, por exemplo: 

Metodologia de Ensino: Qualificação, Aperfeiçoamento e Atualização do Magistério e 

Psicopedagogia, como também nas áreas de saúde, empresarial e do direito, por 

exemplo: Fisioterapia Articular e Postural; Gestão Empresarial e de Negócios; e Direito 

Civil e Processual Civil. 

 

Metodologia e análise. 

 Voltamos à problemática da pesquisa: analisar a formação pedagógica do 

professor universitário na disciplina Metodologia do Ensino Superior nos cursos de 

especialização. Nosso propósito era analisar “sobre o quê”, se tem pretendido ensinar ao 

aluno/docente nos cursos de especialização. 

  Encontramos programas estruturados de diferentes formas. Alguns 

apresentavam ementa, objetivos, conteúdo programático, metodologia e procedimentos 

didáticos, cronograma, bibliografia básica e bibliografia complementar (esta estrutura 

foi apresentada por apenas uma instituição); outros apresentavam ementa, conteúdo 

programático, atividades de avaliação, bibliografia básica e bibliografia complementar;  

outros apresentavam ementa, conteúdo programático, bibliografia; outros, ainda, 

apresentavam apenas  ementa e bibliografia. 

 

 

É importante esclarecer que a estrutura57 dos programas da disciplina MES 

interferiu na tomada de decisão sobre o quê e como analisar estes planos. Optamos por 

analisar as ementas e as bibliografias, por acreditar que tanto as Ementas quanto as 

bibliografias constituem elementos importantes para se identificar o que tem sido 

                                                                                                                                               
das análises. Deixaremos as análises dos programas das disciplinas destes cursos para outro momento, 

para outra pesquisa.  

57
  A palavra estrutura está indicando o conjunto de itens que os programas da disciplina MES deveriam 

apresentar, são eles: ementa, objetivos, temas, metodologias, processos e formas de avaliação e 

bibliografias.  
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sugerido como estudo, ou seja, qual é o conhecimento socializado entre alunos e 

docentes nesta disciplina. Outro elemento que contribuiu para a opção da análise das 

ementas e das bibliografias, justifica-se pelo fato de que todos os  2558 programas da 

disciplina MES possuem estes dados.  

Tratamos de analisar as ementas indicadas nos programas da disciplina. O 

levantamento, a categorização e a interpretação dos dados encontrados permitiram 

apontar: quais as temáticas mais abordadas; a que nível de ensino se destinam; em que 

perspectiva os conteúdos são tratados (prático/metodológico, teórico). Procuramos  

ainda   saber sobre “o quê” se tem pretendido estudar , ler e discutir  e “qual a 

formação”   os alunos/docentes têm recebido por intermédio da disciplina MES. 

 

 Ementas: a organização dos dados 

Como já dissemos, a escolha das ementas para análise se justifica pelo fato de 

constarem em todos os programas da disciplina e, também,  por entendermos que sendo 

elas a súmula da disciplina,  constituem dados importante a serem  estudados.  

 A metodologia utilizada para análises das ementas se constituiu dos seguintes 

passos: 

1. Seleção das ementas de todos os programas da disciplina MES.  

2. Escolha de nomes para identificar as ementas: Ementa 1, Ementa 2 , até ,  Ementa 

26.  

3. Leitura e releitura das ementas procurando identificar semelhanças e diferenças 

entre elas quanto às temáticas que seus títulos sugeriam;  

4. Categorização das Ementas em: Metodologias do Ensino: relação com outras 

ciências; Profissionalização Docente e Trabalho Docente. 

5. Descrição dos conteúdos das ementas. 

 

  Ementas: as categorias de análise 

A sistemática da escolha das categorias constituiu um momento muito rico uma 

vez que nos possibilitou um ir e vir aos dados coletados, permitindo um constante 

questionar, um nomear e renomear, para de escolher categorias que pudessem subsidiar 

nossa pesquisa. 

Primeiramente, escolhemos várias categorias que, após serem melhor analisadas, 

poderiam fazer partes, de uma mesma categoria. Depois de várias tentativas, 

                                                 
58

 Dos 26 cursos que possuem a disciplina MES, 25 possuem programas da disciplina. 
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encontramos três categorias que consideramos pertinentes e necessárias para as análises 

dos dados que nos propusemos analisar.  As categorias estabelecidas foram: 

Metodologia do Ensino: relação com outras ciências; Profissionalização docente e 

Trabalho Docente. 

 A partir do momento em que definimos as categorias, iniciamos o processo de 

seleção das ementas. Procuramos organizar as ementas nas três categorias. Neste 

momento surgiu a dificuldade de categorizar uma ementa em apenas uma categoria. 

Tentamos desmembrá-las  em diversos tópicos  (conteúdos) e então categorizar cada 

tópico para uma categoria. O resultado do trabalho foi insuficiente, observamos que esta 

metodologia fragmentou e descontextualizou os conteúdos das ementas. Então optamos 

por organizar uma mesma ementa em mais de uma categoria para podermos analisá-las 

com mais precisão, e, só então, após a categorização faríamos a fragmentação dos 

conteúdos. 

Como Metodologia do Ensino: relação com outras ciências, selecionamos todas 

as ementas que sugeriam tratar de conteúdos cujos conhecimentos são provenientes das 

diversas Ciências, como por exemplo: a Psicologia, a Filosofia, a Sociologia, a 

Antropologia, e a Epistemologia que têm, em comum com a Pedagogia,  o estudo da 

educação.  

As ementas selecionadas para a categoria Metodologias do Ensino: relação com outras 

ciências, foram: 

Ementa 1, 2, 3, 4, 5, 6,  8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24. 

 Como Profissionalização Docente, selecionamos as ementas que  tratam de 

conteúdos referentes aos componentes essenciais que definem a profissão docente, 

como por exemplo: quais as exigências da profissão, como o professor constrói sua 

identidade profissional, quais os principais dilemas que caracterizam o exercício da 

profissão, quais as necessidades formação inicial e permanente.  

As ementas selecionadas para a categoria Profissionalização Docente,  foram: 

Ementas 2, 10,12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24. 

 Como trabalho docente, selecionamos as ementas que sugerem tratar de 

conteúdos que subsidiam o aluno/docente a construir sua prática docente do dia-a-dia na 

sala de aula, sugerem, enfim, todas as  atividades desenvolvidas pelo professor com ou 

sem a presença do aluno, subsidiando o desenvolvimento do processo de ensino- 

aprendizagem. 

As ementas selecionadas para a categoria: Trabalho docente, foram: 

Ementa 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,  16, 18, 20, 21, 22, 25, 26. 
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 A partir da categorização os seguintes dados foram encontrados: 

a) Para a categoria Metodologias do Ensino: relação com outras ciências - foram 

categorizadas 20 ementas, para a Profissionalização Docente 11 ementas e para  

Trabalho Docente 17 ementas; 

b) 7 ementas foram selecionadas para as três categorias acima citadas;  

c) 4 ementas foram selecionadas apenas para a categoria Metodologias do Ensino: 

relação com outras ciências; 

d) 3 ementas foram selecionadas apenas para a categoria Trabalho Docente; 

e) 10 ementas se referem ao estudo para o nível superior; 

f) 2 ementas se referem especificamente ao estudo da elaboração do trabalho científico; 

 Para melhor compreendermos sobre “o quê” se tem pretendido estudar na 

disciplina MES, nos cursos de especialização pesquisados, optamos por descrever os 

conteúdos indicados nas ementas das disciplinas Metodologias do Ensino Superior 

selecionadas para análises. Por questões metodológicas e com o objetivo de melhor 

descrever sobre “o quê” se tem pretendido estudar em MES, apresentaremos os 

conteúdos em tópicos. 

Metodologias do Ensino: relação com outras ciências 

1. A Universidade brasileira, trajetória histórica e perspectivas (1)59; 

2.  A relação ensino, pesquisa e extensão (1); 

3.  Sociedade: Pressupostos e finalidades da educação escolar (3); 

4.  Escola: meio específico que transmite conhecimentos, hábitos, habilidades e 

valores adequados a um modelo de sociedade (1); 

5.  Ensino: conteúdo e forma que operacionaliza a transmissão de uma visão 

científica de mundo (1); 

6.  Questões filosóficas, epistemológicas e pedagógicas relativas aos fins 

educacionais (2);  

7. A didática do ensino e a ciência jurídica (1); 

8.  Tendências contemporâneas em Educação e o papel da Didática (1); 

9.  O  ponto de prática pedagógica comprometida com a construção da 

universidade necessária (1); 

10. Análise das dimensões técnica, política e humana do trabalho pedagógico (1); 

11. Os sujeitos da educação: alunos e professores (1); 

12.  Necessidades formativas do aluno (1); 

                                                 
59

 Refere-se ao número de vezes que aparecem nos programas das disciplinas. 
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13. Estudo sobre a estrutura da educação superior enquanto o espaço da atuação 

docente (1); 

14.  Conceitos sobre a didática e o ensino da arte, na contemporaneidade (1); 

15. Estudo de Didática como disciplina que trata do fenômeno educativo e suas 

relações com o contexto cultural, histórico e social, com vistas a provocar a 

reconstrução do conhecimento pelo processo ensino-aprendizagem (2); 

16. Objetivos da educação e da universidade na busca de construção de paradigmas 

críticos que contribuam para a superação do quadro de exclusão educacional e 

social no qual vivemos (2); 

17.  Fenômeno educativo e suas relações com o contexto cultural, histórico e social, 

com vistas a provocar a reconstrução do conhecimento pelo processo (2); 

18. Processo ensino-aprendizagem e  suas relações com a pesquisa (4); 

19.  A educação diante da nova realidade social (1); 

20. Didática e Cultura: o ensino comprometido com o social e a 

contemporaneidade(1); 

21.   As Abordagens do processo ensino-aprendizagem (1); 

22. O fenômeno educativo e suas relações com o contexto cultural e social (1); 

23. Teorias pedagógicas (1); 

24. Didática, conhecimento comum e conhecimento científico (1). 

 

Profissionalização Docente 

1.  Construção histórica do trabalho docente (1); 

2. O trabalho docente no contexto da nova ordem sócioeconômica e cultural na 

sociedade contemporânea (1); 

3. O trabalho papel do professor e a organização do processo de ensino no contexto 

das diferentes concepções de educação (1); 

4.  O trabalho docente no contexto do ensino superior (1); 

5. As especificidades do trabalho docente e pedagógico principalmente no que se 

refere ao ensino superior (1); 

6.  Profissionalização (1); 

7.  Saberes e práticas docentes (1); 

8.  Identidade do professor (1); 

9.  Exercício da docência enquanto profissão com qualidade (1); 

10.  A formação e as competências do docente da educação superior (1); 
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11.  Formação do professor, na perspectiva crítica-reflexiva ao desenvolvimento 

individual, profissional e institucional (5); 

12. Especificidades do trabalho docente e pedagógico principalmente no que se 

refere ao ensino superior (2); 

13. A profissão docente e as novas exigências educacionais (1); 

 

Trabalho Docente 

1. Metodologia do ensino superior (2); 

2.  Modelos de aprendizagem (2); 

3. Modelos de avaliação (2); 

4.  Planejamento do ensino: escolha de objetos, seleção de conteúdos (1); 

5.  Avaliação do processo ensino-aprendizagem (1); 

6. Avaliação escolar (1); 

7. Os momentos de planejamento, execução e avaliação (2); 

8. A importância dos objetivos (2); 

9. Plano de curso (2); 

10. Técnicas de ensino (2); 

11. Desenvolvimento da aula. Atividades práticas (2); 

12. Uso de novas tecnologias (3); 

13. Avaliação do ensino e da aprendizagem (2); 

14. Avaliação como ponto de partida para reflexão do professor sobre sua 

prática (2); 

15. Técnicas de ensino (1); 

16. Práticas pedagógicas (1); 

17. Avaliação (2); 

18. Estratégias de aprendizagem utilizadas pelos alunos, bem como as formas de 

favorecê-las, otimizando a aprendizagem (1); 

19. O processo do ensino de e da aprendizagem na educação superior (1); 

20. Procedimentos e recursos didático/técnicas na educação superior (1); 

21. Relação professor e aluno no contexto da sala de aula (1); 

22. O espaço acadêmico da aula, seus recursos, procedimentos e possibilidades 

(1); 

23. O planejamento educacional numa perspectiva humana (1); 

24. Os Projetos de trabalho e a possibilidade de organizar os conhecimentos 

escolares de forma interdisciplinar (1); 
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25. Processos didáticos no cotidiano da sala de aula (1); 

26. Os recursos didáticos e o ato de ensinar e aprender: a ação reflexão (1); 

27. Procedimentos didáticos, situação de experiências (1); 

28. O planejamento numa perspectiva humana e globalizada (1); 

29. Princípios norteadores do trabalho pedagógico (1); 

30. A aula como produção do conhecimento (1); 

31. A prática avaliativa diagnóstica e transformadora (1); 

32. O papel da avaliação na construção do sucesso escolar (1); 

33. A relação professor-aluno e sua importância no desenvolvimento 

cognoscitivo e sócioemocional do aluno (1); 

34. Aspectos metodológicos do processo de ensino (1); 

35. Planejamento didático (1); 

É grande a dispersão e fragmentação encontrada entre os conteúdos sugeridos nas 

ementas dos programas da disciplina MES, confirmando, dessa forma, o que  Marques 

(2005) escreve na introdução do livro Metodologia do Ensino Superior,   que há uma 

crença que defende a idéia de que a disciplina  MES deveria ser específica para cada 

curso ou programa o que, segundo ele, seria  impraticável. 

 

Ementa: discussão sobre os dados encontrados. 

Para interpretação dos dados encontrados nos programas da disciplina MES, 

foram utilizadas tanto a análise quantitativa quanto qualitativa. Utilizamos a análise 

quantitativa, para identificar a freqüência em que cada dado aparece. Entendemos que 

pela natureza do trabalho, pesquisa em educação, se optássemos por uma análise 

puramente quantitativa, correríamos o risco de submeter a complexa realidade do 

fenômeno educacional, ou seja,  a formação do aluno/docente para atuar na sala de aula  

no ensino superior, a uma análise simplista, sem se construir um conhecimento a 

respeito do objeto pesquisado.  

Assim sendo, para a realização dessa pesquisa  promovemos o confronto entre os 

dados, as evidências, as informações coletadas e o conhecimento teórico acumulado a 

respeito dele.  

Qualidade e quantidade são, na pesquisa inseparáveis. Um conjunto de 

dados numéricos em si não tem sentido algum. Seu sentido é dado pela 

escolha teórica de uma forma de coleta em função de determinados 

objetivos ou hipóteses; o tratamento desses dados é feito em decorrência 

da natureza do problema que se está examinando e este tratamento só 

adquirirá sentido através de uma análise interpretativo-inferencial, 

portanto de tipo qualitativo, sem o que esses dados continuariam a ser 

um amontoado de números e só isso. Ou seja, o avanço das conclusões 
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só se dá se nos descolamos dos números em si e desvelamos o seu 

significado, em um determinado contexto. A quantidade só revela 

alguma coisa quando a ela atribuímos uma qualidade (ABRAMOWICZ, 

1996, p. 57). 

  

Considerando a pertinência da articulação das abordagens qualitativas e 

quantitativas, passamos agora a descrever e analisar as categorias selecionadas. Faremos 

uma descrição apontando a quantidade de ementas  para que, a partir dos números, 

possamos fortalecer argumentos, demonstrar tendências, destacar as divergências e as 

proporções existentes entre o que se tem pretendido ensinar na disciplina MES, nos 

Cursos de Especialização.  Por outro lado, faremos também uma descrição qualitativa, 

partindo do pressuposto de que ao selecionar as ementas para as categorias de anális, 

elas estavam sujeitas a subjetividade da pesquisadora.   

A análise das ementas dos 24 programas da disciplina MES, nos possibilitou 

apontar alguns dados que passamos a descrever a seguir: 

   a) Grande dispersão e fragmentação dos conteúdos. Mais uma vez o resultado das 

análises dos programas da disciplina MES nos levaram a constatar grande dispersão, 

revelando que ainda hoje não há um consenso entre os professores desta disciplina a 

respeito do campo de conhecimento apropriado a esta disciplina; 

b) Apenas 10 programas da disciplina se referem ao ensino superior. 

Consideramos um número muito reduzido uma vez que se trata de uma disciplina cujo 

objetivo é a formação pedagógica do professor universitário; 

c) A grande maioria das ementas sugere tratar do estudo das temáticas indicadas 

em um campo teórico, mesmo no que se refere às metodologias. Não se percebe a 

articulação entre a teoria e a prática; 

d) Duas ementas apresentam conteúdos referentes ao estudo de elaboração do 

trabalho científico, indicando que a disciplina MES, em alguns casos, tem sido utilizada 

para a da elaboração dos trabalhos de conclusão de curso e não para a formação dos 

professores para a docência do ensino superior; 

e) Foi possível perceber pela leitura que das 24 ementas,  apenas 7 apresentam 

conteúdos referentes  aos 3 temas escolhidos como categoria de análise;  

f) Nas ementas categorizadas como Metodologias do Ensino: relação com outras 

ciências - encontramos os seguintes conteúdos: contextualização histórica; finalidades 

da educação escolar; didática; objetivos da educação; dentre outros. 
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g) Nas ementas categorizadas como Profissionalização Docente encontramos  os 

seguintes conteúdos: trabalho docente e pedagógico no ensino superior, práticas 

docentes, identidade do professor; profissionalização; etc. 

h) Nas ementas categorizadas como Trabalho Docente encontramos os seguintes 

conteúdos: avaliação, planejamento educacional, novas tecnologias, técnicas de ensino e 

sala de aula e currículo. 

i) Um programa da disciplina MES, não apresentou ementa; 

Ao analisarmos os dados encontrados, conseguimos caracterizar a formação 

pedagógica, “quais bibliografias”, “qual campo de conhecimento”, “sobre o quê” se tem 

pretendido estudar na disciplina metodologia do ensino superior nos cursos pesquisados. 

Os dados encontrados tanto nas ementas,  categorizadas como Metodologias do 

Ensino: relação com outras ciências, sugerem que  os conteúdos são tratados de forma 

teórico/filosófica e estão muito longe de tratar de Metodologia do ensino superior. 

Nosso questionamento foi na direção de se perguntar sobre a gênese da disciplina MES, 

ou seja, se uma disciplina que tem como objetivo o preparo pedagógico do professor 

para atuar na sala de aula, o que justifica o alto índice de leituras vinculadas a conteúdos 

filosóficos, epistemológicos, psicológicos, antropológicos da educação? Acreditamos na 

pertinência dos conhecimentos advindos das diversas Ciências da Educação, porém não 

concordamos que em se tratando de uma disciplina especifica de formação pedagógica 

do professor universitário, esses conhecimentos sejam privilegiados. Cremos que se 

deva dar maior atenção a esses conhecimentos em disciplinas, como por exemplo, 

Psicologia da Educação; Filosofia da Educação; Sociologia da Educação, etc. Deixamos 

claro que acreditamos na importância da interdisciplinaridade, mas o que a análise das 

ementas apresenta está muito longe de justificar que os conteúdos das ementas 

encontrados na categoria Metodologias do Ensino: relação com outras ciências, 

pretendam subsidiar a interdisciplinaridade, uma vez que a área de conhecimentos dos 

cursos de especialização pesquisados não apresentam estas disciplinas.  

Na categoria Profissionalização Docente  as ementas  selecionadas se apresenta em 

menor número. No entanto, trata-se da categoria que mais se refere ao ensino superior. 

Os conteúdos abordam as seguintes temáticas: saberes docente, identidade do professor, 

formação do professor.  Cabe aqui, no entanto, apontar que entre as ementas estudas 

pouca atenção foi encontrada quanto à formação “pedagógica” do professor para o 

ensino superior.  O estudo de temáticas a cerca da profissionalização docente são 

pertinentes, uma vez que se refere aos componentes essenciais que definem a profissão 

docente, como por exemplo: quais as exigências da profissão, como o professor constrói 
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sua identidade profissional, quais os principais dilemas que caracterizam o exercício da 

profissão, quais as necessidades formação inicial e permanente. 

 No que se refere ao trabalho do professor na sala de aula, as ementas categorizadas 

como Trabalho Docente, algumas temáticas merecem destaque: planejamento de 

ensino; avaliação; metodologias e técnicas de ensino; novas tecnologias na educação e 

currículo. O conteúdo avaliação é a temática que aparece em maior número de ementas.  

Metodologia do Ensino Superior de acordo com Gil (1990), trata-se de uma 

disciplina que trabalha com os procedimentos que devem ser adotados pelo professor 

para alcançar seus objetivos, que geralmente são identificados com a aprendizagem dos 

alunos, procura também esclarecer o professor acerca da elaboração de planos de 

ensino, formulação de objetivos, escolhas de estratégias de ensino e instrumentos de 

avaliação de aprendizagem. 

No que se refere às ementas, as análises apontaram que não podemos dizer que 

existe um campo de conhecimento específico para a disciplina MES. Quanto ao 

conteúdo que se refere ao trabalho do professor dentro e fora da sala de aula, como por 

exemplo, o processo de ensino-aprendizagem na aula universitária pode ser considerado 

insuficiente para um programa de disciplina que pretende a formação pedagógica do 

professor. 

Portanto, podemos concluir que os dados encontrados a partir da análise dos 

programas da disciplina Metodologia do Ensino Superior, cujo objetivo é a formação 

pedagógica do professor é um tanto quanto questionável.  

Diante do exposto, posicionamos a favor da necessidade incontestável da 

formação pedagógica do professor para a docência no Ensino Superior, acreditamos que 

a disciplina Metodologia do Ensino Superior merece conquistar um status de estudos e 

conhecimentos com identidade própria. 
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1. Introdução 

 

Este trabalho situa-se na área da Lexicologia em interface com a Lingüística Textual e 

objetiva apresentar uma proposta de leitura de dois textos do gênero fábula – “O ancião 

e a morte”, de Esopo (anexo 1) e “O lenhador e a morte” (anexo 2), de Monteiro Lobato 

– produzidos em dois tempos referentes a dois modelos de formação sócio-cultural 

distinto: aquele referente à civilização grega antiga e este referente à civilização 

brasileira moderna. Esses textos, materializados em língua escrita, estão formalizados 

pela superestrutura da narrativa de histórias – aquela que se tipifica por apresentar uma 

situação inicial, um fazer transformador e uma situação final – e neles se inscrevem os 

pactos culturais – aqueles que se explicam como laço vivido e existencial, resultado da 

adesão espontânea de todos os membros de uma comunidade regida pelo princípio da 

solidariedade que faz do homem uma pessoa-sujeito: comprometida com os direitos e 

deveres da própria comunidade – bem como os contratos sociais – aqueles que resultam 

dos laços jurídicos que regem a vida comum  e as práticas sociais dos cidadãos: pessoas 

abstratas, hierarquicamente definidas em função de seus direitos e deveres 

juridicamente formalizados (GORZ, 2004). 

 

O pressuposto que serviu de suporte para o tratamento dado ao tema teve por ancoragem 

os marcos da cognição social inerentes a esses dois modelos de civilização para 

responder às seguintes questões: o idoso da sociedade grega é o velho da sociedade 

brasileira? A mudança de designação implica em mudança de representação? Para 

responder esse questionamento fez-se necessário (re)conhecer os marcos das cognições 

da Grécia Antiga e do Brasil Moderno, épocas em que se situam, respectivamente, os 

autores-escritores Esopo e Lobato. Em seguida, buscou-se descobrir as similaridades 

inscritas na diversidade dos vocábulos dos dois autores para compreender o que cada 

um deles contou aos homens, de todos os tempos, sobre os princípios morais que regiam 

(em) os pactos culturais da vida em comunidade.  

 

2. Gramática e dicionário: pilares do saber metalingüístico 

mailto:lucial@meganet.com.br
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Auroux (1992) considera o dicionário e a gramática duas tecnologias que constituem os 

pilares do saber metalingüístico. A gramática, segundo Travaglia (2001. p. 24), em uma 

de suas concepções, qualifica-se como um “manual com regras de bom uso da língua a 

serem seguidas por aqueles que querem se expressar adequadamente”. O dicionário, por 

sua vez, materializa-se sob a forma de “um livro em que, comumente organizado pela 

ordem alfabética, são explicadas todas as dicções de um ou mais idiomas, ou as de uma 

ciência, faculdade ou matéria determinada” (DUBOIS, 1971, apud TURAZZA, 2002, 

p.155). Nessa dimensão, quando se propõe um ensino de língua materna voltado para a 

formação de leitores-escritores proficientes, é preciso compreender que essas duas 

tecnologias devem – juntamente com o estudo dos tipos de textos ou de segmentos 

textuais, de gêneros do discurso, de atos de fala, de registros, de estilos – compor os 

repertórios culturais que subsidiam o ensino proficiente normatizado pela legislação de 

ensino vigente e cujas orientações e princípios encontram-se definidos nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais.  

 

O que se verifica, no entanto, é que a relevância atribuída aos estudos gramaticais não 

possibilitou que os dicionários fizessem parte da tradição lingüística, mesmo 

considerando, segundo Auroux (1992), que a lexicologia seja mais antiga que a 

gramática propriamente dita. Considera-se, no entanto, que, entre as décadas de 70-80, 

os estudos lingüísticos vão se deslocando no sentido de eleger a língua em uso – 

pragmática – como objeto de estudo. O princípio da gramaticalidade – orientador de 

investigações, cujo objeto de observação, análise e descrição era a língua: um sistema 

imanente, constituído e empregado por um falante ideal – vai sendo, lenta e 

gradativamente, substituído pelo princípio da textualidade – orientador de investigações, 

cujo objeto de observação, análise e descrição-explicação é o texto, uma realização 

lingüística pela qual se manifesta o discurso. 

 

Ao eleger o texto como objeto de estudo, é importante considerar a oposição 

estabelecida pela lingüística textual entre texto-produto – seqüência de palavras e/ou 

frases em ocorrência que respondem pela produção de enunciados – e texto-processo – 

decorrente do processamento das informações em que o leitor, por implicaturas e 

inferências, recupera as proposições implícitas pelas explícitas na linearidade do texto-

produto. Pautada por essa concepção, Turazza (2002) assevera que o ato de transformar 

o texto-produto em texto-processo implica um tratamento léxico-gramatical na medida 
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em que é necessário considerar não somente as regras que orientam o arranjo das 

palavras e dos períodos que compõem o texto-produto, mas também é preciso 

interanimar as palavras a partir dos significados cristalizados pelo uso e sedimentados 

nas páginas dos dicionários, registros da experiência cultural e ideológica dos usuários 

da língua. Essa interanimação, no entanto, implica um conhecimento prévio 

“extendido”, multidisciplinar, ou seja, um repertório interpretativo ampliado e que 

possibilite ao leitor elaborar referências a porções de conhecimentos de mundo – saber 

enciclopédico. É preciso, também, que o leitor seja capaz de projetar o modelo de 

situação para a construção da interação autor  leitor, mediada pelo texto.  

 

3. Os estudos lexicais 

 

Segundo Turazza (1996) ao trata-se de estudos no campo a lexicologia, privilegia-se a 

palavra como objeto de estudo, no entanto, é preciso compreender que a palavra isolada 

carrega consigo a carga sígnica, isto é, aqueles significados que foram sedimentos pelo 

uso e estão definidos nas páginas dos dicionários. Cabe ao leitor, na dinâmica 

intermitente pela busca de novos – outros – sentidos, deslocar, gradativamente, a 

palavra de seu universo sígnico para o universo simbólico – aquele que responde pela  

(re)construção dos sentidos que precisam ser interanimados pelo leitor a cada texto.  

 

Nesse sentido, conforme assegura Silveira (1997, p. 69), “as palavras, atualizadas nos 

enunciados textuais, não podem ser tratadas apenas pelas regras gramaticais dos 

enunciados ou isoladamente em estado de dicionário, pois as palavras atualizadas 

integram-se, no texto, como formas remissivas referenciais do que nele está 

representado.” Assim sendo, as palavras lexicais – aquelas que se qualificam como 

lexemas e compreendem a classe das designações: substantivos, adjetivos, verbos e 

advérbios – são formas remissivas que respondem, na dinâmica do texto-processo, pela 

ruptura dos significados institucionalizados, ou seja, aqueles conhecimentos que os 

interlocutores armazenaram em suas memórias sociais e individuais, e facultam a 

projeção de outros – novos – sentidos.  

 

Esses conhecimentos sociais e individuais são formalizados linguisticamente em lexias 

que “são unidades memorizadas pelos usuários de uma língua e contêm predicações 

com as quais o sujeito concorda em função do estado de seus conhecimentos sociais, 

atribuindo-lhes, individualmente, uma certa realidade (Silveira, 1997, p. 68). O léxico é, 
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então, o conjunto de todas as palavras que, num dado momento, estão à disposição do 

locutor, no entanto, as palavras que ele pode, oportunamente, empregar e compreender; 

constituem seu léxico individual ativo e passivo (GENOUVRIER; PEYTARD,1973).  

 

Dessa feita, enquanto a lexia refere-se ao uso individual, o vocábulo refere-se à unidade 

dicionarizada, isto significa dizer que os conteúdos dos vocábulos estão 

institucionalizados, segundo normas de uso. É, por esse motivo que a definição do 

vocábulo “velho”, em português, é parassinônimo de “uma pessoa muito idosa, gasta 

pelo uso”. O conjunto dos vocábulos da sociedade lingüística constitui o vocábulo geral 

de uma língua e está registrado no dicionário.  

 

O dicionário atende, então, conforme Krienger (2006), a necessidades específicas das 

coletividades lingüísticas uma vez que disponibiliza o registro léxico de uma língua com 

os significados institucionalizados. Os vocábulos são organizados, habitualmente, pela 

ordem alfabética das entradas. A microestrutura da entrada, verbete ou artigo é 

constituída, segundo Debove (1971, apud BARBOSA, 1999), pelos constituintes 

mínimos: “entrada” e “definição”. Indo além das além da estrutura mínima, o artigo de 

dicionário, segundo Vilela (1983, apud BARBOSA, 1999), pode conter: entrada + 

informação (etimológica / ortográfica / fonética / gramatical) + definição (ou 

explicação) + exemplos (ou aplicação em contextos). 

 

4. A leitura e o léxico 

 

Os estudos sobre o léxico – concebido como conjunto de conhecimentos armazenados 

na memória social de longo prazo – elegem a palavra como objeto de análise e 

observação e tem sido orientados, segundo Turazza (2002), de forma a garantir a sua 

compreensão na dimensão sígnica e simbólica. Na dimensão sígnica, a palavra é 

compreendida como um sinal lingüístico que, descontextualizado, é qualificado como 

uma unidade de significações cujos sentidos cristalizados pelo uso equivalem aos 

significados.  

 

Dessa feira, o vocábulo “bateria”, por exemplo, na dimensão sígnica, apresenta 

significados distintos normatizados por diferentes usos efetivos em grupos sociais 

distintos. Assim, conforme exemplifica Turazza (1998), quando usado pelos músicos, o 

vocábulo “bateria” faz referência << ao conjunto de instrumentos de percussão de uma 
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orquestra, banda >>; usado pelo mecânico, refere-se << ao conjunto de acumuladores 

ou pilha elétricos associados em série ou em paralelo com o fim de produzir uma 

diferença de potencial maior >>; pelo seringueiro, atribui-se relevo ao << processo 

empregado na extração do látex, utilizando uma ordem dupla de tigelas >>; pelas donas 

de casa, define o << conjunto de utensílios de cozinha >>; pelos militares, diz respeito à 

<< unidade tática elementar de um corpo de artilharia >>.  

Na dimensão simbólica, a palavra tem sido tratada a partir da concepção de competência 

lexical, isto é, a capacidade por meio da qual o homem desenvolve habilidades que lhe 

facultam definir, parafrasear, expandir e condensar conhecimentos de mundo. Assim, a 

palavra em uso ativa, a partir das velhas formas de designação, novos sentidos. Nessa 

dimensão, a palavra “ancião”, na dimensão da transmudação do texto-produto em texto-

processo e da dimensão sígnica para a dimensão simbólica, inserida no texto escrito “O 

ancião e a morte”, é ressemantizada por “sábio”. Nessa mesma dimensão, a palavra 

“velho”, inserida no texto “O lenhador e a morte” é ressemantizada por “inútil”.  

 

Por esse ponto de vista, segundo Turazza (2002), os vocábulos inscritos nas páginas dos 

dicionários apontam para diferentes situações enunciativas.  No entanto, eles jamais são 

empregados isoladamente, razão por que sempre estão em ocorrência, isto é, estão 

sempre inseridos nos quadros de discursivização e, por essa dinâmica, são 

continuamente ressemantizados e produzem, a partir de velhas formas de designação, 

sentidos simbólicos para cada texto. Nesse sentido, é preciso romper com os limites da 

leitura circunscrita aos processos de descodificação da escrita e promover a leitura 

significativa. Aquela leitura qualificada por Lopes (2006) como um ato de fala por meio 

do qual se faz a transmudação entre dois estados: 1º) aquele do leitor não proficiente – 

designado por baixo grau de letramento, analfabeto, ignorante, cidadão excluído da 

sociedade letrada; 2º) aquele do leitor proficiente – designado como o homem que 

aprendeu a incorporar às suas práticas sociais cotidianas a escrita de leituras, bem como 

leituras de escritas.  

 

O papel do professor deve ser representado na travessia – deve situar-se nos interstícios 

que facultam a transformação do leitor não proficiente para o leitor proficiente -, 

constitui-se, à exemplo de Guimarães Rosa, a terceira margem do ensino da leitura 

significativa. 
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5. Proposta de análise dos “O ancião e a morte” e “O lenhador e a morte” 

Os textos selecionados para esse trabalho foram focalizados pelos movimentos da 

leitura significativa: aquela que, segundo Lopes (2006) desmobilizaremobiliza os 

conteúdos dos repertórios culturais e, por esse movimento, rompe os limites da 

linearidade do texto–produto e transmuda-se em texto-processo. Para desvendar os 

segredos desse fazer transformador, privilegiou-se, como ponto de partida, os 

pressupostos da lexicologia, compreendendo, no entanto, que léxico e gramática são 

duas dimensões complementares de qualquer uso de uma dada língua. 

 

Na dimensão sígnica, a lexia “velho”, é designada como um adjetivo que qualifica uma 

pessoa ou objeto de que tem muito tempo de existência, logo, gasto pelo uso e, por isso, 

obsoleto. A lexia “ancião”, por sua vez, qualifica uma pessoa de idade provecta, isso é, 

um homem com idade avançada. Desta feita, as duas lexias são recortadas, de acordo 

com Ferreira (2002), pela noção de tempo e, inscritos nos textos em análise, os 

personagens “o ancião” e o “velhinho muito velho” são focalizados como homens de 

bastante idade, situados em posição final no continuum da existência humana, conforme 

se verifica na representação gráfica da página seguinte. 

 

Se os personagens se aproximam quanto à focalização temporal – ambos têm idade 

avançada – os fardos que carregam são diferentes: 1) o ancião o carrega o fardo da 

idade avançada, quando cansado, depõe-no, deposita-o no chão, ou seja, senta-se – 

movimento cuidadoso daquele que zela de sua carga; 2) o velhinho muito velho 

carrega, além do fardo da idade, feixes pesados de lenha, tropica e deixa os dois 

fardos caírem – movimento brusco, intempestivo daquele que não zela de sua carga. 

  

Ambos evocam a morte, o ancião, contudo, ao se deparar com ela, afirma, 

tranqüilamente tê-la chamado para ajudá-lo a soerguer – erguer cuidadosamente – o seu 

fardo – aquele deposto no chão para um descanso temporário. O velhinho faz a mesma 

invocação, mas em um contexto diferenciado, pois ela caiu – foi ao chão, 

involuntariamente, em virtude do próprio peso, por desequilíbrio ou por que perdera a 

força física, a vitalidade – e fracassado, impaciente e lamentoso, pede a ajuda da morte 

para erguer o feixe e colocá-lo às suas costas 

 

    ______________________________________________________________ 
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Assim, na medida em que o ancião pede a colaboração da morte para ajudá-lo na 

tarefa que já não consegue mais fazer sozinho; o velho transfere toda a sua tarefa 

para a morte. Logo, se o primeiro tem a dimensão de sua limitação, também tem 

conhecimento de sua capacidade; o segundo, por sua vez, tem dimensão de sua 
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limitação e desconhece a sua capacidade. Sendo assim, ignora o seu papel social e 

transfere-o para outro.   

 

A teoria dos papéis sociais, segundo Bazilli et al (1998), tem o teatro como maior 

metáfora da vida social. Desta feita, a pessoa no exercício de papéis sociais imita 

cenas cotidianas, centradas principalmente em problemas de organização social. Tal 

imitação é facultada pelo fato de a sociedade operar com sistemas estereotipados, 

“scripts”, que permitem aos seus membros mecanizar parte de suas ações e praticá-

las de modo instintivo, isto é, assumir, com determinados graus de consciência, 

papeis sócias em situações específicas.  

 

Heller (2000, p.88) afirma que 

 

A imitação manifesta, sobretudo, como imitação de usos. Em todos os 

estágios do desenvolvimento social, o homem nasce num mundo já 

“feito”, numa estrutura consuetudinária já “feita”. Deve então assimilar 

esses usos (...). Desse modo, toma posse da história, e esse é o marco 

em que o homem consegue se orientar. 

 

 

Nessa acepção, por exemplo, o papel social que deveria representar a “pessoa de 

idade avançada” é aquele principal, que só pode ser representado por alguém que 

aprendeu, no palco da vida, a interagir com o ator coadjuvante, mas não se igualar a 

ele,  e construir parcerias para o “grande final” que merece todo espetáculo da vida. 

Esse é o papel representado pelo “ancião” de Esopo, mas não o é o representado pelo 

“velhinho muito velho” de Lobato que recusa o seu papel. Nesse caso, ele será 

sempre um deslocado, à margem, um inconformado, MS não revolucionário. 

 

Nesse sentido, retomam-se os marcos de cognição nos quais se situa o “ancião” e, para 

isso é preciso considerar que o povo grego, do qual fez parte Esopo, delegava aos 

anciãos – àqueles que, por força da idade, já não participavam dos combates – a função 

de colocar a sua sabedoria ao serviço da comunidade. Nesse sentido, “ancião” é 

recortado como um homem possuidor de um saber acumulado ao longo de sua 

existência; um homem respeitado e venerado pelas gerações mais novas para quem é 

exemplo de conhecimento e de sabedoria.  

O “velhinho muito velho” é o protagonista de Monteiro Lobato inscrito no modelo sócio-

histórico-econômico do Brasil, nas primeiras décadas do século XX. Nesse contexto, além 

do recorte temporal, Lobato especifica a profissão de seu ator principal: ele é lenhador, 

aquele homem cuja profissão é cortar ou rachar lenha. Essa profissão, no Brasil, é 

qualificada, ideologicamente, como profissão de pessoas que, por não desenvolverem 

habilidades intelectuais, são levadas a exercer atividades mecânicas que exigem força física 
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e não garantem a esse trabalhador, pela sua função no campo do trabalho, prestígio social.  

No Brasil, lenhador foi a primeira profissão exercida, sob a égide do poder português, pelos 

índios, a partir de 1500, quando data a exploração do pau-brasil.  

Os índios, segundo registros históricos, eram obrigados e cortar as toras do pau com 

ferramentas rudimentares feitas de pedra e, também, obrigados a transportarem essas toras 

até os navios portugueses, franceses, espanhóis. Esse trabalho de exploração foi substituído 

pela cana-de-açúcar, no nordeste; pela exploração dos minérios preciosos das Minas Gerais, 

pela cultura do café, mas sempre constitui trabalho braçal que demanda muita força bruta 

daqueles que “brazileiros” tornariam-se “brasileiros”, mas não deixariam de ser brasa 

“carvão ardente”, cuja matriz é a lenha do pau-brasil.   

Levando a efeito as considerações acima elencadas, postula-se que os sentidos 

referentes à posição social do “ancião” e do “velhinho muito velho” não se equivalem, 

pois “ancião” condensa o sentido daquele homem cuja debilidade física não o 

impossibilita de exercer papel social; o ”velhinho muito velho” é interpretado como um 

velho excluído do mundo da produção em que se valorizam os contratos jurídicos que 

alimentam os sistemas de bens de consumo em detrimento dos pactos culturais (GORZ, 

2004 Quando impossibilitado de produzir essa modalidade de bens, o velho deixa de 

garantir o seu lugar como produtor de bens materiais, de ideias, de ideais, de 

conhecimentos que, pelos pactos, asseguram a vida em comunidade.  

 

Assim, se o ancião é o idoso respeitado, venerado pelo seu saber cortar galhos da árvore 

da vida, o velho é o idoso velhinho (-inho=coitadinho), triste, áspero, que não construiu 

a sabedoria do ancião. Logo, ele é um excluído social, é incapaz de traçar projetos 

eficientes para sua própria existência e agindo assim, torna-se vítima do modelo de 

organização social que ajudou a construir, outrora, com a força de sua juventude. 

 

Desse modo, a moral das duas fábulas é parcialmente mantida pelos dois autores: 

todavia, segundo os parâmetros do tempo de Esopo, embora todo homem seja apegado à 

vida, o idoso é aquele que, mesmo no infortúnio da idade avançada, cuida, zela, 

preserva a riqueza que a memória social ajudou a construir. O fardo de suas vivências é 

produto de uma sabedoria construída a várias mãos, com persistência, tolerância e 

perseverança. Ele reconhece que precisa da ajuda do outro para se manter vivo, mas, na 

dignidade do saber, ainda, caminha com suas próprias pernas, apesar da pouca força 

física. 
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Os parâmetros do tempo de Lobato não negam o apego do homem à vida, ainda que a 

sociedade moderna o avalie, na velhice, como um homem inútil. Essa condição 

impossibilita o sentido de partilha, pois o idoso, desprovido da força física, quando 

jovem, não aprendeu a processar suas experiências de modo a construir um novo lugar 

social no mundo da vida, aquele que não se reduz ao mundo do trabalho. 

 

Em síntese, pode-se afirmar que, pela expansão dos sentidos condensados na lexia 

“ancião”, por meio do resgate dos marcos das cognições sociais da Grécia e pela 

extensividade da leitura significativa do texto “O ancião e a morte”, o idoso é 

representado como um homem de idade avançada e detentor de um conhecimento 

construído a várias mãos e transmudado em sabedoria para resolver os problemas que se 

colocam para o ser humano em qualquer espaço geográfico e tempo. Essa sabedoria é 

partilhada com os homens mais novos para, assim, eles assegurarem a preservação do 

respeito, da cidadania e do compromisso com o outro. Logo, o ancião, de Esopo, apesar 

da debilidade física, carrega consigo a vivência, transmudada em sabedoria. Assim o 

ancião é sábio e chama a Morte em seu socorro, como uma ajudante em vida. 

Na civilização moderna brasileira, o idoso do texto “O lenhador e a morte” é 

representado, por Lobato, como um homem de idade avançada, como “um velhinho, 

muito velho”, fragilizado fisicamente e que, ao longo da existência não foi orientado 

para ser capaz de transmudar os conhecimentos em sabedoria. Conseqüência disso é não 

ter construído um espaço de colaboração em que a força física se transformasse em 

sabedoria, e transmudasse em moeda de negociação no mundo dos homens. O velhinho 

não tem o que trocar por que não aprendeu a transformar sua experiência, construída a 

várias mãos, em “objeto” de negociação. Conseqüência disso é ser obrigado a transferir 

para o outro a sua função e edificar um contexto de desrespeito para com sua idade 

avançada. Logo, o velho, de Lobato, carrega consigo as marcas do trabalho braçal a que 

foram submetidos juntos o nativo brasileiro e o negro africano para saciar as 

necessidades do branco europeu. Visto por esse ponto de vista, o velho não foi capaz de 

transmudar conhecimento em sabedoria e chama a morte para ceifar-lhe à vida, pôr fim 

ao sofrimento físico. 

 

Com base na análise proposta nesta investigação, pode-se perceber que a mudança de 

designação de “ancião” para “velho” implica em mudança de representação do papel do 

idoso em duas civilizações distintas e assinala um aspecto da identidade brasileira: 
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aquela marcada pelo desrespeito ao homem que possui idade avançada: o ancião grego e 

o velhinho brasileiro. Desta feita, como os direitos desses homens não são assegurados 

pelos pactos culturais, no Brasil, é preciso criar contratos que garantam os direitos 

básicos, assegurados por lei, tais como: aposentadorias, assentos preferenciais em 

transportes públicos, preferência nas filas, entre outros.  

 

6. Considerações finais 

 

À guisa de conclusão, com base na análise proposta para os textos “O ancião e a morte” 

e “O lenhador e a morte”, mas não se limitando a ela,  pode-se afirmar que o professor 

de Língua Materna precisa tornar-se um leitor proficiente de texto escritos e um escritor 

proficiente de textos lidos e, agindo assim, ser capaz de desenvolver as habilidades de 

leitura de seus alunos. È preciso compreender que tais habilidades são desenvolvidas a 

partir dos repertórios culturais e isso não implica negar o ensino das regras morfo-

sintático-semântico-fonéticas da língua, mas equalizá-lo e propor, além das tradicionais 

atividades referentes aos preceitos gramaticais, que sustentam a materialidade do texto-

produto, outras relativas às questões lexicais no sentido de possibilitar ao aprendente 

construir rupturas inscritas em permanências, isto é, atribuir novos – outros – sentidos 

às “velhas” práticas institucionalizadas pela freqüência do uso e, por esse movimento 

construir uma leitura significativa. 
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Anexo 1 

 1 - O ancião e a morte (Esopo) 

 Certo dia um ancião, tendo cortado lenha e carregando-a, percorria um longo 

trajeto. Até que, cansado da longa caminhada, depôs a carga e invocou a morte. Então 

ocorreu que, tendo a Morte aparecido e indagado por que motivo ele a chamava, o 

ancião simplesmente respondeu: 

 - Para que me soergas o fardo! 

 Esta fábula mostra que todo homem é apegado à vida, ainda que se 

considere desafortunado. 

 

 

Anexo 2 

2 – O lenhador e a morte (Monteiro Lobato) 
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 Um velhinho, muito velho, vivia de tirar lenha na mata. Os feixes, porém, cada 

vez lhe pareciam mais pesados. Tropicava com eles, quase caía, e um dia, caiu de 

verdade, perdeu a paciência e lamentou-se amargamente: 

 - Antes morrer! De que me vale a vida, se nem com este miserável feixe posso? 

Vem, ó Morte, vem aliviar-me do peso desta vida inútil! 

 Tentou erguer a lenha. Não pode e, desanimado, invocou pela segunda vez a 

Magra.  

 - Por que demoras tanto, Morte? Vem, já pedi, vem aliviar-me do fardo da vida. 

Andas pelo mundo a colher criancinhas e se esquece de mim que te chamo... 

 A morte foi e apareceu – horrenda, escaveirada, com os ossos a chocalharem e a 

foice na mão. 

 Ao vê-la de perto, o homem estremeceu de pavor, e mais ainda quando a Magra 

lhe disse, batendo os ossos do queixo: 

 - Cha-mas-te-me; a-qui es-tou! 

 O velho tremia, suava... E para sair-se dos apuros só teve esta: 

 - Chamei-te, sim, mas para me ajudares a botar esta lenha às costas... 
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O presente estudo tem como objetivo identificar os saberes mobilizados pelos 

professores no Ensino Superior dentro do Curso de Licenciatura em Pedagogia. 

Inicialmente realizou-se um levantamento sobre a temática, e posteriormente 

uma pesquisa de campo de caráter descritivo. Esse tipo de pesquisa de acordo com 

Marconi e Lakatos (2003) tem como principal finalidade desenvolver, esclarecer e 

modificar conceitos e idéias tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou 

hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. 

Segundo Gil (1999) as pesquisas descritivas têm como objetivo principal narrar 

as características de determinada população, fenômeno ou estabelecimento de relações 

entre variáveis, mais especificamente elas objetivam estudar as características de um 

grupo: sua distribuição por idade, sexo, procedência, nível de escolaridade, nível de 

renda, estado de saúde física e mental, além de levantar as opiniões, atitudes e crenças 

de uma população. Pesquisas descritivas de acordo com o autor mencionado 

proporcionam uma nova visão do problema o que as aproxima das pesquisas 

exploratórias. 

Para a construção dos dados foi aplicado um questionário estruturado a 10 

docentes do Curso de Pedagogia da Universidade Federal de Uberlândia – Campus 

Pontal. Destes houve o retorno de 06. Os discursos foram analisados em seu 

conteúdo numa abordagem qualitativa. Com base nos estudos de Chizzotti (1991) a 

abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre o 

mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um 

vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. Para o 

autor, 

[...] o conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados conectados por 

uma teoria explicativa; o sujeito observador é parte integrante do processo 

de conhecimento e interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um significado. 

O objeto não é um dado inerte e neutro; está possuído de significados e 

relações que sujeitos concretos criam em suas ações. (CHIZZOTTI, 1991p. 

79) 
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Neste sentido, buscou-se primeiramente conceituar algumas categorias 

necessárias para análise das respostas, como: formação, saberes e práticas docentes que 

serão abordadas nos tópicos a seguir. 

 

FORMAÇÃO DOCENTE 

A formação docente vem sendo um tema amplamente discutido nas esferas 

acadêmica e governamental e posto à compreensão cada vez maior da importância do 

educador para a formação do sujeito como partícipe de um mundo globalizado e cada 

vez mais exigente. Mas, estas discussões trazem em seu cerne o problema da qualidade 

na formação docente, ou seja, formar não somente para saber ministrar conteúdos, mas 

também para estimular a reflexão, a crítica e o aprendizado mais amplo do aluno. Pois, 

um bom professor não se faz apenas com teorias, mas principalmente com a prática e o 

estímulo a uma ação-reflexão e a uma busca constante de um saber mais e de um fazer 

melhor. 

Para Palitot e Brito (2004) o papel da formação vai além do ensino, pois envolve 

a capacidade de criar espaços de participação, formação e reflexão a fim de que os 

indivíduos aprendam e tornem-se capazes de lidar com as dificuldades e mudanças que 

surgirem e menos dependentes do poder econômico, político e social. É imprescindível, 

portanto, a formação de um profissional docente prático-reflexivo, dotado de 

conhecimentos e habilidades e principalmente capaz de refletir sobre a sua própria 

prática. Gimeno (1988, apud IMBERNÓN, p:37) coloca que:  

A formação inicial e permanente do profissional de educação deve 

preocupar-se fundamentalmente com a gênese do pensamento prático pessoal 

do professor, incluindo tanto os processos cognitivos como afetivos que de 

algum modo se interpenetram, determinando a atuação do professor. 

 

Segundo Placo e Silva (2007) a expressão “formação de professores” traz uma 

questão nuclear. O que é formar? No terreno das representações surge como 

fundamental indagarmos acerca dos pressupostos que orientam as ações no campo da 

formação docente: a perspectiva do formar como um processo que proporciona 

referencias e parâmetros, superando a sedução de modelar uma forma única, e que 

oferece “ um continente e uma matriz a partir das quais algo possa vir a ser” 

(FIGUEIREDO, 1996, p. 117, apud PLACO; SILVA, 2007). Esse formar favorece uma 

postura crítica diante das múltiplas interpretações e ações que tem sido desenvolvidas na 

formação de professores. Outras questões, então impõem-se: Formar em relação a que? 

Que dimensões (também chamadas de abordagens, tendências, ou cânones) contêm a 

formação de um professor? Se a formação se dá em diferentes dimensões, não podendo, 
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portanto, ser pensada em uma direção única, quais dimensões podem ser consideradas 

fundamentais? 

Neste sentido, Placo e Silva (2007, p. 26) descrevem as seguintes dimensões que 

envolvem o processo de formação: 

•A dimensão técnico-científica ou cânone da racionalidade técnica 

(conhecimento técnico-cientifico relacionados à sua área – domínio do conteúdo); 

•A dimensão da formação continuada ou cânone do professor pesquisador 

(continuar pesquisando, questionando sua área de conhecimento, buscando novas 

informações, analisando-as e incorporando-as à sua formação); 

•A dimensão crítico-reflexiva ou cânone do professor reflexivo (conhecimento 

sobre o próprio funcionamento cognitivo pessoal, e de habilidade de auto-regulação 

deste funcionamento);  

•A dimensão do trabalho coletivo e da construção coletiva do projeto 

pedagógico (trabalhar em cooperação, integradamente, considerando as possibilidades e 

necessidades da transdisciplinaridade); 

•A dimensão dos saberes para ensinar (conhecimento produzido pelo professor 

sobre os alunos, o conhecimento sobre as finalidades e utilização dos procedimentos 

didáticos, conhecimento sobre os aspectos afetivo-emocionais, conhecimento sobre os 

objetivos educacionais e seus compromissos como cidadão e profissional). 

De acordo com Azanha (2004), normalmente se desenha o “perfil profissional”, 

por meio de uma listagem de competências cognitivas e docentes que deveriam ser 

desenvolvidas pelos cursos formadores. Embora este traçado das discussões seja um 

pouco simplificado, ele capta duas tendências sempre presentes no encaminhamento: a 

primeira, a de que num país com tão grandes diferenças econômicas, sociais e culturais, 

a única política nacional de formação de professores deva ser uma simples indicação de 

rumos; e a segunda, de que o problema torna-se mais grave ainda, porque as discussões 

e propostas que surgem em congressos, seminários e outros eventos tem se detido na 

caracterização da figura abstrata de um profissional dotado de determinadas qualidades 

como sendo um ideal de formação. 

A responsabilidade dos educadores, especialmente os de níveis iniciais 

escolares, com a formação de cidadãos com postura críticas e conscientes de sua 

atuação social, faz da temática “formação docente”, um ato essencialmente político-

social. Além de uma questão estratégica, enquanto processo de organização continuada 

do saber, torna-se fundamental nas ações pertinentes ao Estado democrático, fazendo 

surgir a educação para a cidadania.  
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SABERES DOCENTES E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

Quando se questiona quais saberes são necessários ao docente do Ensino 

Superior, remete-se num primeiro momento a conceituação da palavra saber. Segundo 

dicionário Aurélio (Ferreira, 2004 p. 719) têm-se os significados: “ter conhecimento, 

ciência, informação, ter certeza, ser instruído, ter meios ou capacidade para, 

compreender, perceber, reter na memória, saber de cor, ter conhecimento teórico ou 

prático”. Neste sentido, o saber expressa não somente o conhecimento, como também 

capacidade de transformá-lo e dar significado ao mesmo.  

De acordo com Mari Barth (1996) o saber é um conceito que abarca outros 

conceitos e faz parte de uma rede de relações que atuam na busca da compreensão e por 

isso, não é fixo, se movimenta de acordo com as circunstâncias e a forma que enxerga-

se o objeto. 

Para esta autora, o saber é evolutivo porque é infinito e inacabado, dialoga com 

várias conexões e depende da interlocução com outras pessoas para delinear a qualidade 

do mesmo. Barth (1996, p.61) afirma que “O nosso saber é o sentido que damos à 

realidade observada e sentida num dado momento. Existe no tempo, como uma 

paragem, uma etapa”. O saber também é cultural, haja vista que é reorganizado pelas 

interações e relações que estabelecemos dentro de uma cultura, e por isso evolui e 

transforma-se num processo de mediação, sendo a linguagem fator importante neste 

processo.  

A autora acrescenta que o saber é induzido pelo contexto porque este 

componente é essencial para a construção dos saberes e neste sentido, ele é afetivo, pois 

as emoções, desejos e afetividade influenciam diretamente nosso modo de apreender a 

realidade, nas palavras de Barth (1996,p.63)“o modo como julgamos o valor de um 

saber, mas também o modo como sentimos o nosso próprio saber avaliado pelos outros, 

influenciará a nossa maneira de compreender uma realidade nova”. 

Ciccillini (2002) destaca que ao se caracterizar o saber da cultura escolar 

reconhece-se que existem envolvidos o saber da formação acadêmica e o saber 

originado pela docência. O de formação abrange o saber da disciplina que são 

selecionados e manipulados pela Escola de Ensino Superior e o pedagógico são 

representados pelas disciplinas pedagógicas. O saber originado pela docência inclui a 

rotina escolar, os conteúdos do saber curricular e os da experiência profissional.  
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Neste ínterim, o saber também é construído, sendo relativo ao momento, se 

organiza de acordo com a afetividade e precisa do outro para tornar-se válido, dessa 

forma, o saber está em constante construção e movimento. 

De acordo com Tardif et al (1991, p.218) o saber está implicado num processo 

de aprendizagem e de formação, sendo que “o novo surge e pode surgir do antigo 

exatamente porque o antigo é constantemente reatualizado através dos processos de 

aprendizagem. Formação nos saberes e produção dos saberes constituem, em 

conseqüência, dois pólos complementares e inseparáveis”. 

Segundo o autor, os saberes docentes são plurais, porque envolvem a formação 

profissional, as disciplinas, os currículos e a experiência. O primeiro abarca a formação 

em Instituições de Ensino, a formação científica que se propõe a produção de 

conhecimentos e também orientam a prática educativa. O segundo, advém da formação 

inicial e continuada e são de origem cultural, selecionados pelas Instituições. Os saberes 

curriculares são conteúdos e metodologias definidos pelas escolas, nos quais o professor 

deve aprender e aplicar. Já os saberes da experiência, envolvem a vivência individual e 

coletiva refletida em habilidades e em “saber fazer e ser”(TARDIF, Op.Cit). 

Tardif (1991) acredita que os professores compõem um grupo social e suas 

ações e práticas se relacionam diretamente com sua capacidade de integrar e fazer surgir 

todos estes saberes. Para o autor,” o professor padrão é alguém que deve conhecer sua 

matéria, sua disciplina e seu programa, que deve possuir certos conhecimentos das 

ciências da educação e da pedagogia, sem deixar de desenvolver um saber prático 

fundado em sua experiência cotidiana com os alunos”. 

Fonseca (2002, p. 96-97) discute que o movimento de críticas em relação à 

concepção da racionalidade técnica eclodiu-se na valorização dos saberes da experiência 

e na prática do ensino como prática que precisa ser refletida constantemente. Para a 

autora, a prática profissional,  

precisa ser entendida como campo de relação, de investigação e não mais 

como campo de aplicação. [...] No campo da prática reflexiva, ocorre um 

diálogo entre professor-aluno-real, criando novos espaços de conhecimento, 

novos significados, novas redes de comunicação, o que potencializa o 

processo formativo, a reconstrução das experiências, a produção de saberes e 

o desenvolvimento profissional. 

 

Zeichner (1993, p. 58) considera que a prática reflexiva e de investigação do 

professor aponta para uma reestruturação constante do profissional e de seus saberes, 

desempenham um papel importante na construção do conhecimento pedagógico porque 

“reflete na e sobre a interlocução entre o conhecimento científico e sua aquisição pelo 
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aluno; reflete na e sobre a pessoa do aluno e do professor e, por último, reflete na e 

sobre a instituição educacional e a sua interface com a sociedade”. 

Ciccillini (2002, p.48) destaca que a função docente ocorre num ambiente de 

múltiplas interações que determina e limita a atuação do professor. Para a autora, “ele 

produz formas de trabalho mediante as relações estabelecidas na instituição em que 

atua. Daí torna-se necessário verificar os tipos e formas de interação que o professor 

estabelece”. A prática deste profissional é entendida aqui no campo das relações, sendo 

importante evidenciar como cada um reorganiza seus saberes de acordo com situações e 

o contexto em que se encontra. 

Com relação aos conhecimentos produzidos, a formação e a prática, Fonseca 

(2002) considera que esses não são elementos cindidos, pois 

O diálogo entre os diversos saberes (acadêmicos e experienciais, públicos e 

privados) e as evidências possibilitam ao professor a conceitualização e 

produção de novos conhecimentos. A reflexão sobre e na ação tem um caráter 

formativo. Neste sentido, formação, saberes e práticas pedagógicas não são 

dissociadas, constituem uma totalidade, um campo de forças e relações 

dinâmicas, dialéticas, pressupõe movimento e diferença (p. 98). 

  

Com relação aos saberes pedagógicos, em uma pesquisa realizada por Ciccillini 

(2002, p. 63) com professores de Biologia do ensino Médio detectou-se que os 

educadores dão pouca ênfase a estes conhecimentos. Segundo a autora a concepção de 

ensino baseava-se em “aluno depositário de conteúdos” e com relação à metodologia, 

nas palavras da autora, 

Qualquer conversa que sugerisse uma diversificação de atividades, como, por 

exemplo, a realização de atividades em grupo ou a abordagem dos 

conhecimentos com base no cotidiano dos alunos, era tida pelos professores 

como perda de tempo em detrimento do conteúdo informativo. [...] Questões 

como o que, por que e como planejar não faziam parte do cotidiano desses 

professores. Durante a entrevista os professores afirmaram que o Curso 

Superior não os havia preparado para darem aulas, mas sim para fazerem 

pesquisa; o que é uma visão equivocada. 

 

Em uma pesquisa realizada por Baraúna e Silva (Op.Cit) com professores 

universitários de diversos cursos de graduação, verificou-se que a maioria dos 

participantes da pesquisa apontou a pluralidade de saberes resultados de diversos locais 

como na formação inicial e também na vida pessoal. Há uma valorização nos saberes da 

experiência e a influência de professores que foram marcantes durante a formação 

docente.  

Baraúna e Oliveira (2006, p.24-25) destacam que se fazem urgentes alterações 

na concepção sobre a formação dos docentes universitários e principalmente àqueles 
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cuja formação está presente somente o Bacharelado e não tiverem na formação inicial 

disciplinas pedagógicas. Para as autoras, 

O atual contexto, com todas as exigências de formação dos profissionais e 

todas as alterações refletidas no campo educacional, não permite uma atuação 

docente descompromissada e exercida por profissionais que desconheçam a 

importância de assumir a postura de um educador que conhece as 

necessidades de seus alunos e o modo como aprendem características 

importantes para um bom ensino.  

 

Pimenta (2005, p.107) enfatiza que o professor ingressa no Ensino Superior e 

dificilmente tem acesso a cursos de formação continuada, atua em cursos com 

disciplinas já estabelecidas e ao receber os programas planeja sozinho e, assim, se torna 

docente. Segundo a autora, “não recebe qualquer orientação quanto a processos de 

planejamento, metodológicos ou avaliatórios nem sequer necessita realizar relatórios-

momento em que poderia refletir sobre sua ação”. 

Nesta perspectiva, a atuação docente no Ensino Superior é muito solitária, se 

constitui na prática, muitas vezes por meio da apropriação dos currículos e ementas das 

disciplinas pautando sua atuação “seguindo a rotina dos outros” (PIMENTA, Op. cit, 

p.36). Isto envolve questões como as dificuldades enfrentadas pelo profissional, a falta 

de formação para a docência universitária e de certa forma, a fragmentação entre o 

conhecimento científico e a contextualização de seu conteúdo em relação aos aspectos 

sociais, psicológicos e culturais de que fazem parte.  

O fazer docente deve estar em consonância com as novas demandas de 

aprendizagem que se consolidam socialmente. Masetto (2000) destaca que para exercer 

com qualidade sua função social, a Instituição de Ensino Superior necessita contar com 

professores atualizados, capazes de refletir acerca de suas práticas e com condições de 

contribuir para a melhoria do ensino. Acrescenta que além de especialista em sua área, é 

preciso desenvolver “competência pedagógica” (p. 13), o que envolve o conhecimento 

do professor sobre o que representa o aprender e a aprendizagem significativa.  

Dentro disso, é fundamental uma relação de pareceria com o aluno, no sentido 

de conhecer sua clientela, suas necessidades e estimular o desenvolvimento dos 

discentes. Masetto (2000) reconhece a importância do uso de tecnologias diversificadas, 

pois favorecem e proporcionam a construção do conhecimento de forma mais eficaz. 

Estar atento à heterogenia do grupo e promover diferentes materiais didáticos 

respeitando as individualidades e escolhas fazem parte de um projeto que atenda a 

todos. Para tanto, o professor precisa mobilizar diversos saberes em detrimento de seu 

contato com os alunos.  
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Para Cicillini e Lúcia (2006, p. 177) se faz necessário deliberar espaços de 

reflexão e “formação no interior da própria escola; estar atento ás relações de poder e de 

dominação que perpassam a rede social são pontos essenciais à prática docente que 

considera a diversidade cultural como aspecto relevante para o currículo escolar”. E 

esses momentos de discussão envolvem qualquer nível de ensino: Educação Básica e 

Ensino Superior, bem como a pós-graduação Lato e Stricto Sensu. 

 

APRESENTANDO E DISCUTINDO OS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Quanto à identificação dos participantes da pesquisa, tem-se que 03 são 

formados em Pedagogia, 01 em Letras, 01 em Filosofia e 01 em Ciências Sociais. Com 

relação ao mestrado 04 possuem mestrado em Educação, 01 em História e 01 em 

Filosofia. Já no que se refere ao doutorado 03 são doutores na área da Educação e 03 

não possuem o curso. Desses sujeitos, 03 são homens e 03 são mulheres, com tempo de 

atuação no Ensino Superior variando entre 01 a 20 anos, conforme explicita o quadro 

abaixo: 

SUJEITO GRADUAÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO TEMPO DE ATUAÇÃO 

NO ENSINO SUPERIOR 

A  

Pedagogia 

Mestrado em História 

e Cultura 

Doutorado em 

Educação 

 

08 anos 

B Letras Mestrado em 

Educação 

01 ano 

C Ciências Sociais Mestrado em 

Educação 

11 anos 

D Filosofia Mestrado em Filosofia 

Doutorado em 

Educação 

20 anos 

E Pedagogia Mestrado em 

Educação 

07 anos 

F Pedagogia Mestrado e Doutorado 

em Educação 

04 anos 

Quadro I: Demonstrativo dos dados pessoais dos sujeitos participantes da 

pesquisa. 

Analisando o quadro verifica-se que todos têm mestrado ou Doutorado em 

Educação, sendo que 50% com formação inicial em Pedagogia, o restante em outras 

áreas: Letras, Ciências Sociais e Filosofia. Estes dados demonstram que há uma 

diversidade de formação destes professores que trabalham no curso de graduação em 

Pedagogia. A média de tempo de atuação no Ensino Superior corresponde a oito anos e 
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meio. Entende-se que este é um grupo que no geral, possui um tempo considerável de 

atuação e, portanto, já tem uma experiência importante na docência. 

Quanto às questões, na primeira, todos os participantes da pesquisa disseram que 

é necessário, para ser professor ter o saber do conteúdo, como foi expresso nas respostas 

(SB)“saberes do conhecimento teórico da disciplina”, (SD)“saberes dos conteúdos 

específicos que o professor atua”,(SA) “saberes do conteúdo”,(SF) “domínio dos 

conhecimentos da área”.  

Associados aos saberes do conteúdo, quatro dos sujeitos nomearam outros 

saberes, como (SE) “saberes da prática no exercício da profissão, saber curricular e da 

formação profissional”, (SF) “conhecimentos pedagógicos e de uma dimensão política, 

ética e comprometimento social”, (SB) “articulação entre o saber teórico com a 

realidade, didática e criatividade”, (SD) “saberes da ação pedagógica, saberes 

metodológicos para o desempenho em sala de aula, saberes das técnicas e das 

estratégias para o trabalho em sala de aula”. 

Neste sentido, o grupo pesquisado valoriza os saberes do conteúdo, mas também 

aliado a estes atribui a importância dos saberes pedagógicos para a atuação docente. O 

que demonstra que o que caracteriza o professor não é apenas o domínio do conteúdo da 

disciplina ministrada, embora este seja um atributo indispensável, mas a “posse de 

saberes e habilidades que lhe permitem garantir a aprendizagem da disciplina e a 

transmissão de uma concepção específica do mundo.” (MELLOUKI; GAUTHIER, 

2004, p. 551). O exercício da docência superior exige o domínio da área do 

conhecimento que se ensina, associado ao conhecimento educacional e pedagógico. 

Apenas o primeiro não é suficiente, pois o domínio da área específica de atuação não 

garante ao professor, em nenhum momento, a capacidade de ensinar.  

Fica evidente nas respostas a tentativa de interação entre a teoria e prática e para 

isso enfatizam os recursos metodológicos utilizados pelo professor advindos do saber 

pedagógico. Nota-se que estes profissionais acreditam que o professor deve propor um 

trabalho que valorize esta articulação e aproximação do seu conteúdo às necessidades 

dos alunos. 

Estes dados também compactuam com o que Tardif (2002) compreende a 

respeito do trabalho do professor que é comumente permeado por diversos saberes que 

são influenciados pela organização institucional. Nas respostas os sujeitos apontaram 

também o saber originado pela formação acadêmica e pela docência que inclui a 

didática e experiência como também o saber curricular e o conhecimento das dimensões 

éticas e políticas que permeiam o cotidiano escolar. 
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Quando questionados os saberes utilizados por eles, quatro dos participantes da 

pesquisa, ou seja, 66,7% descreveram os saberes da experiência como um recurso que 

fundamenta suas práticas: 

“(SE) saberes da prática e experienciais”, “(SC) saberes específicos e da 

experiência”, (SA)”Saberes do conteúdo mais experienciais”, (SF)”penso que os 

saberes que conduzem minha prática vão sendo adquiridos e incorporados durante 

minha constituição enquanto docente ao longo dos anos”. 

Analisando essas respostas, os saberes da experiência são valorizados e 

constituem-se no percurso desses educadores e são associados ao conhecimento teórico-

acadêmico. Diante disso, pode-se pensar que este profissional está submetido a um 

constante processo de auto-formação, que vivencia uma reelaboração dos saberes 

iniciais em confronto com sua prática vivenciada. E a existência de um conhecimento 

profissional que vai sendo construído ao longo da carreira, apesar das características e 

trajetórias distintas, o qual precisa ser conhecido, já que o mesmo norteia a prática 

educativa. 

Os saberes da experiência são apontados por Tardif (1991, p.225) como aqueles 

que são a essência da competência profissional, porque por meio deles o docente pode 

julgar sua formação anterior e também como são construídos os programas, currículos e 

métodos. E assim, pela experiência acrescida do confronto que realiza com seus pares 

pode efetivamente objetivar seus fazeres e neste processo está em constante formação. 

“A prática cotidiana da profissão não favorece apenas o desenvolvimento de certezas 

oriundas da experiência, ela permite também uma avaliação dos outros saberes sob o 

modo de sua retradução em função das condições limitadas da experiência”.  

De acordo com Pimenta (1999 apud NUNES, 2001) é imprescindível destacar a 

importância da mobilização dos saberes da experiência para a construção da identidade 

profissional do professor. Neste sentido, são identificados três tipos de saberes da docência: 

a) da experiência, que seria aquele aprendido pelo professor desde quando aluno, com os 

professores significativos etc., assim como o que é produzido na prática num processo de 

reflexão e troca com os colegas; b) do conhecimento, que abrange a revisão da função da 

escola na transmissão dos conhecimentos e as suas especialidades num contexto 

contemporâneo e c) dos saberes pedagógicos, aquele que abrange a questão do 

conhecimento juntamente com o saber da experiência e dos conteúdos específicos e que 

será construído a partir das necessidades pedagógicas reais. A autora enfatiza ainda que a 

fragmentação entre os diferentes saberes deve ser superada, considerando a prática social 
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como objetivo central, possibilitando, assim, uma re-significação dos saberes na formação 

dos professores.  

Além dos saberes da experiência, três participantes da pesquisa relataram sobre os 

procedimentos metodológicos adequados para operacionalização de sua prática: 

(SA)”organizar recursos metodológicos, selecionar bibliografia,, avaliações”,  (SD) “ 

utilizar métodos e técnicas planejadas”, “conhecimentos didáticos”. O que demonstra 

mais uma vez a ênfase no conhecimento pedagógico e sua interlocução aos demais saberes 

para o exercício da docência. 

A respeito disso, Baraúna e Silva (2007, p. 223) discutem que “o processo de 

construção do conhecimento pressupõe que não basta apenas “saber” algo, algum conteúdo 

alguma disciplina, é preciso, no mínimo, saber fazer, saber buscar as informações 

necessárias, saber produzir resultados”. 

Sabe-se que este conjunto de saberes envolve uma pluralidade de questões que 

permeia o complexo fazer docente e que abarca também a subjetividade do professor e de 

como se tornou professor. Nas palavras de uma entrevistada: (SF) “considero ainda que 

esse saber da experiência extrapola a dimensão da sala de aula e do exercício 

profissional, abarcando minha história de vida, minha constituição enquanto sujeito que 

tem a identidade sendo construída de forma dinâmica e inconconclusa”. 

O modo como o professor ensina, suas reflexões e práticas estão inseridos num 

contexto histórico e são delineados pela sua própria história de vida que se transforma 

num processo de construção de identidade profissional e pessoal. Para Fonseca (2002, p. 

100) “é um processo dinâmico, de longa duração, de incorporação, assimilação e 

transformação dos  

Ao serem indagados se a formação no Ensino Superior ofereceu suporte para a 

atuação enquanto docente percebe-se que dos seis sujeitos participantes da pesquisa, três 

(50%) apontaram que o curso de formação inicial não os forneceu a preparação 

necessária para a atuação como professor, e três (50%) sinalizaram que contribuiu em 

partes: 

A formação no ensino superior forneceu-me bases para minha atuação como 

docente, mas não saberes prontos. Os conhecimentos adquiridos e as 

discussões realizadas na graduação proveram-me de instrumentos para operar 

sobre a realidade que encontrei na sala de aula. (SB). 

 

Sim. Acredito que a minha formação inicial tenha sido fundamentada, não foi 

a ideal, teve lacunas, mais procuro formar e aprender em outros tempos e 

espaços, percebo que é necessário uma formação continuada, tento 

ressignificar minha prática pedagógica, constituir e apreender novos 

conhecimentos e concepções. (SE). 

 

A formação acadêmica ofereceu partes dos fundamentos que sustentam 

minha atuação docente. Assim a formação que adquiri no Ensino Superior 
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não foi suficiente para o enfrentamento da complexidade que envolve “o ser 

professor.” (SF). 

 

Acredita-se que os currículos de formação de professores, baseados no modelo 

da racionalidade técnica, mostram-se inadequados à realidade da prática profissional 

docente. As principais críticas atribuídas a esse modelo são a separação entre teoria e 

prática na preparação profissional, a prioridade dada à formação teórica em detrimento 

da formação prática e a concepção da prática como espaço de aplicação de 

conhecimentos teóricos, sem um identificador epistemológico próprio. Outro equívoco 

desse modelo consiste em acreditar que para ser bom professor basta o domínio da área 

do conhecimento específico que se vai ensinar. 

Segundo Pereira (1999) nas universidades brasileiras, esse modelo ainda não foi 

totalmente superado, já que disciplinas de conteúdo específico, de responsabilidade dos 

institutos básicos, continuam precedendo as disciplinas de conteúdo pedagógico e 

articulando-se pouco com elas, as quais, geralmente, ficam a cargo apenas das 

faculdades ou centros de educação.  

Baraúna e Silva (2007) discutem que muitas vezes o professor universitário não 

se mostra preparado para resolver e buscar soluções pedagógicas quando se encontra 

diante de problemáticas no cotidiano de sala de aula. E em geral, a dedicação à docência 

limita-se a poucas horas semanais, já que estes profissionais muitas vezes exercem 

atividades autônomas como profissionais liberais, no trabalho em consultórios, 

escritórios ou clínicas. Neste sentido, há pouco contato com uma formação pedagógica 

que envolva a construção do ser professor e então se destaca o constituir-se como 

educador “em parte intuitivo, autodidata” como ressalta Benedito (1995, p. 131), 

somando-se à não existência de uma formação específica para o professor universitário. 

De acordo com Pereira (1999, p. 113) um modelo alternativo de formação de 

professores que vem conquistando um espaço cada vez maior é o chamado modelo da 

racionalidade prática. Nesse sentido, o professor é considerado um profissional 

autônomo, que reflete, toma decisões e cria durante sua ação pedagógica, a qual é 

entendida como um fenômeno complexo, singular, instável e carregado de incertezas e 

conflitos de valores. Com base nesta concepção, a prática não é apenas espaço da 

aplicação de um conhecimento científico e pedagógico, mas ambiente de criação e 

reflexão, em que novos conhecimentos são, constantemente, gerados e modificados. 

Percebe-se também que a presente pesquisa é concomitante com os estudos de 

Baraúna e Silva (2007) ao apontar como aspecto relevante nos discursos dos docentes 
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de cursos de licenciaturas de que na sua formação houve falhas com relação aos saberes 

pedagógicos para o exercício da docência.  

Creio que minha formação em nível de graduação foi bastante deficiente. As 

disciplinas conhecidas como de ´licenciaturas` eram bastante desprestigiadas, 

além disso, com uma exceção, dos professores da área de educação não 

sabiam como utilizar uma linguagem próxima a dos alunos.... (SA). 

 

Os cursos de licenciatura não conseguem garantir o preparo do professor... 

Procuro por conta própria e pelas leituras que fui desenvolvendo, a superação 

de tal lacuna. (SD). 

 

Faz-se importante ressaltar que dos três sujeitos que destacaram lacunas na 

formação docente, apenas um possuía graduação em Pedagogia, e os demais tinham 

graduação em Ciências Sociais e Filosofia. Sabe-se que o contato com a realidade 

escolar continua acontecendo, com mais freqüência, apenas nos momentos finais dos 

cursos e de maneira pouco integrada com a formação teórica prévia. Para Pereira (1999) 

nas Instituições de Ensino Superior, em especial nas particulares, é a racionalidade 

técnica que, igualmente, predomina nos programas de preparação de professores, apesar 

de essas instituições oferecerem, na maioria das vezes, apenas a licenciatura e, 

conseqüentemente, de a formação docente ser realizada desde o primeiro ano. Trata-se 

de uma licenciatura inspirada em um curso de bacharelado, em que o ensino do 

conteúdo específico prevalece sobre o pedagógico e a formação prática assume, por sua 

vez, um papel secundário. 

Ao discutir a formação docente é também importante destacar as atuais 

condições da educação brasileira. Haja vista que são vários fatores externos ao processo 

pedagógico que vêm prejudicando a formação inicial e continuada dos professores, 

destacando-se os baixos salários e a precariedade das condições de trabalho. Supõe-se 

que o desestímulo dos jovens à escolha do magistério como futura profissão e a 

desmotivação dos docentes para buscar aperfeiçoamento profissional, são em parte, 

efeito das péssimas condições de trabalho, dos salários pouco atrativos, da jornada de 

trabalho demasiada e da ineficácia dos planos de carreira. 

Nesse sentido, para uma coerência com as mudanças pretendidas na educação, 

torna-se necessário pensar a formação de um profissional que compreenda os processos 

humanos mais globais, seja ele um professor de qualquer nível de ensino. Um docente 

capaz de refletir sobre a interferência das dimensões culturais, sociais, corporais 

cognitivas e emocionais, bem como as diversas dimensões da existência humana, na 

construção dos conhecimentos dos sujeitos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Alguns autores destacam que há lacunas na formação pedagógica do professor, 

tanto inicial quanto continuada. A respeito disso, Vasconcelos e Amorim (2005) 

destacam que a ausência da qualificação pedagógica do professor no Ensino Superior 

denota um peso enorme a esses educadores frente às interfaces do “que ensinar”, “como 

ensinar” e a “quem ensinar”. Ao transitarem entre o amadorismo profissional e a 

profissionalização, estes se confrontam com várias dificuldades que não são previsíveis 

no seu cotidiano.  

Para Masetto (2002) é necessário instituir a formação contínua do professor 

universitário, haja vista que o saber teórico ou aqueles oriundos da produção científica 

não se mostram como único domínio para o ensino e que serão aplicáveis na prática, o 

que torna imprescindível a interlocução destes com os saberes pedagógicos. Nesse 

sentido, o saber do professor não reside em saber aplicar o conhecimento teórico ou 

científico, mas em saber transformá-lo em saber complexo e articulado ao contexto em 

que ele é trabalhado/produzido.  

Neste sentido um novo conceito de formação docente traz consigo a idéia de 

autonomia, que só é compatível se for vinculada a um projeto comum e a processos 

autônomos de formação e desenvolvimento profissional, a um poder de intervenção 

curricular e organizativo, enfim, a um compromisso que transcenda o âmbito 

meramente técnico para atingir os âmbitos pessoal, profissional e social. Deve-se 

superar a dependência profissional. Chega de esperar que os outros façam as coisas que 

não farão. A melhoria da formação e do desenvolvimento profissional do professor 

reside em parte em estabelecer os caminhos para ir conquistando melhorias 

pedagógicas, profissionais e sociais.  

Os processos de formação devem analisar as dificuldades que o desqualificam 

para a partir dos próprios grupos de professores estabelecer mecanismos de reajuste 

profissional e para que suas atuações não se limitem apenas às salas de aula, já que a 

profissionalização e o desenvolvimento profissional estão vinculados também a causas 

profissionais e sociais que devem ser abordadas em diversos âmbitos. 

Corrobora-se com a idéia de que a formação docente deve intervir a partir das 

demandas dos professores ou das instituições educativas com o objetivo de ajudar a 

resolver os problemas ou situações problemáticas profissionais que lhe são próprios. 

Suas contribuições formativas devem estar subordinadas à problemática específica 

mediante uma negociação prévia, envolvendo o professor em um processo de 

compromisso de reflexão na ação. Desta maneira este processo formativo tem sentido 
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quando, a partir da igualdade e da colaboração, diagnostica obstáculos, fornece ajuda e 

apoio ou participa com os professores, refletindo sobre sua prática. Isso significa que o 

professor, que parte de uma realidade determinada, busca soluções para as possíveis 

situações que a prática comporta. 

Portanto, exigir a qualidade da formação docente é uma questão ética e de 

responsabilidade social para evitar que se caia no “treinamento” culturalista e não 

inovador, na ostentação e na falácia. Temos que buscar a qualidade, mas sabendo que 

sua riqueza se encontra já no caminho. Como nos diz Giroux (1990 apud IMBERMÓN, 

2002, p.102), temos que analisar o progresso de uma maneira não linear nem 

monolítica, integrando outras identidades sociais, outras manifestações culturais da vida 

cotidiana, e outras vozes secularmente silenciadas e marginalizadas. 
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O presente trabalho consubstancia-se sob a relação determinada historicamente 

entre a educação e política, e sua consonante prática social; a docência como prática 

profissional e sua inflexão à transformação social; e a sala de aula como espaço das 

manifestações desta realidade social, que se expressa de forma clara ou às vezes 

incógnita pelos discentes no processo de formação em Serviço Social. 

Assim, a realização deste estudo permitiu a apreensão da relação que se 

recrudesce na prática docente e na formação profissional, a partir da leitura da realidade, 

identificando em seu contexto as demandas que se apresentam, sejam elas tradicionais 

ou emergentes. Como também na intervenção desta realidade social, no 

desenvolvimento de novas possibilidades e/ou estratégias de enfrentamento para o 

trabalho profissional no fazer docente. Enfim, elucidar o Projeto Ético–Político do 

Serviço Social, o trabalho e a formação profissional e seu aporte teórico-metodológico, 

técnico-operativo e ético-político em discussão na contemporaneidade.  

 Desta forma, evidencia-se a relevância em pesquisar e aprimorar o 

conhecimento que perpassa por todo o período de formação; apontar a prática docente 

como trabalho profissional em Serviço Social no desvelamento da realidade social.  

Assim, pesquisar e desvelar a prática docente na formação profissional em 

Serviço Social, como trabalho profissional de apreensão e leitura crítica da realidade 

social, deve ser visualizado como projeto educacional de ruptura ao pragmatismo e aos 

anseios alheios a emancipação sócio-político do homem. 

 



192 

 

1-   ENSINO SUPERIOR NO BRASIL E A REFORMA NEOLIBERAL. 

 

 Ensino Superior no Brasil teve seus primeiros sinais no período colonial com os 

cursos de Ciências Sagradas e Teologia. No Brasil Império, com a vinda da família Real 

ampliam-se os cursos superiores, mas ainda em passos lentos. Somente após a 

Proclamação da República que o país passa a investir com maior intensidade na 

formação superior. 

 A primeira Universidade do Brasil foi fundada em 1920, a Universidade do Rio 

de Janeiro; e em 1934 a Universidade de São Paulo. Com a intensificação da 

industrialização, o país passa por uma transformação significativa, refletindo em todo 

contexto cultural, econômico, político e social. Ampliam-se os cursos 

profissionalizantes, metodologias e fundamentações teóricas são introduzidas, como o 

positivismo, outras como a fenomenologia e o marxismo foram introduzidas 

posteriormente. 

 No cenário político foi no populismo de Getulio Vargas que houve uma maior 

ampliação das IES públicas. Engendra-se neste período a Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência (SBPC), e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES).  

 Mas entre as reformas do Estado, destacando aqui a Educação, a que teve 

relevância e que modificou o sistema educacional do país deixando resquícios até a 

atualidade, foi a Ditadura Militar de 1964. Netto (2000, p. 27) ressalta que, “[...] a 

transformação do ensino superior em áreas de investimento capital é um dos feitos 

memoráveis da ditadura instaurada em 1964; é a partir da ditadura que o ensino superior 

se transforma em campo de aplicação do capital.” 

 No período ditatorial houve um avanço no número de Universidades privadas no 

país, a privatização do ensino tornou-se terreno fértil para os capitalistas estrangeiros e 

nacionais, estendendo às décadas seguintes, 1980 e 1990, período em que houve o maior 

número de Universidades particulares abertas. Segundo Figueiredo (2005): 

 

No Brasil na década de noventa a reforma educacional através da Lei de 

Diretrizes e Base (LDB) para a educação nacional e do Plano Nacional de 

Educação (PNE), apresentou-se numa perspectiva de dar forma às políticas 

neoliberais, caracterizadas principalmente pela privatização, entendendo esta, 

como a entrada desenfreada de recursos não-públicos para manter as 

atividades próprias da universidade.  
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 Outros autores compartilham a mesma opinião, como pode ser visto em Netto 

(2000, p. 26) que diz, “em relação ao ensino superior, esse desenho que está na LDB é a 

explicita incorporação da lógica capitalista da relação custo-benefício.” Já Iamamoto 

(2000, p. 35) diz que, 

 

O processo de regulamentação da LDB expressa a correlação de 

forças políticas no âmbito das relações entre o Estafo e 

sociedade no país, no marco das ‘políticas de ajuste’ de raiz 

neoliberal, preconizadas pelos organismos multilaterais, como o 

Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento 

(BIRD) e o Fundo Monetário Internacional (FMI). 
 

 Alguns aspectos relevantes para a Educação são introduzidos com a re-forma do 

governo, modificações severas principalmente no que diz respeito a pesquisa e produção 

do conhecimento. Como há investimento de recursos privados para a pesquisa, sua 

realização, resultados e produção ficam a mercê de quem financia, sendo que estes se 

adentram nas academias regulando-as. Esta discussão está entre as IES públicas e 

privadas, pois com o estimulo de privatizar a educação e a pesquisa, as instituições 

públicas ficam a margem de críticas organizacionais como BIRD e FMI. 

O foco da crítica está voltado á universidade pública, ainda que ofereça 

ensino de melhor qualidade que as universidades privadas. Todavia estas, 

regidas por critérios empresariais, são tidas como a referência organizacional. 

Consideradas mais ágeis, eficientes, financeiramente equilibradas, 

apresentam maior diferenciação institucional e menor índice e conflitos e 

tensões políticas. (Iamamoto, 2000, p. 40) 

 

 Modificações significativas surgem com as novas propostas do governo, como 

aponta Figueiredo (2005), que discute a Política de Educação e a Reforma Universitária, 

mas ressalta que a reforma desenvolvida nos governos da década de 1990 não 

alcançaram sua totalidade, e que traços destas perpesctivas foram passadas para o 

governo atual, governo Lula60. E apresenta também as propostas e ações para o governo 

Lula, que intensificam a privatização do ensino. 

 

                                                 

60 Afirmamos isto, inicialmente, com base no documento apresentado pelo Grupo de 

Trabalho Interministerial, constituído pelo Decreto de 20 de Outubro de 2003, que 

mantém a perspectiva reducionista de autonomia financeira, desrespeitando o artigo 207 

de Constituição Federal, legitimando as fundações privadas nas universidades, 

diminuição dos recursos públicos via orçamento (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do 

Estado e ampliação das parcerias e convênios com as instituições privadas, além propor 

um “Pacto da Educação Superior para o Desenvolvimento Inclusivo”, semelhante à 

proposta de contrato de gestão do governo FHC. (Figueiredo, 2005) 
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Bem como, nas propostas e ações do Governo Lula (através de Leis, Projetos 

de Lei, Medidas Provisórias e Relatórios) que ferem a Autonomia 

Universitária, desrespeitando o artigo 207 de Constituição Federal. Sendo 

elas: a) Legalização das fundações privadas nas universidades, através da sua 

regulamentação (Decreto Nº 5.205/2004; b) Estímulo à ampliação das 

parcerias e convênios com as instituições privadas; c) As Parcerias Público 

Privado que permitem a destinação de verbas públicas para a iniciativa 

privada e desta para o setor público; d) O Projeto de Lei de Inovação 

Tecnológica, que repassa a responsabilidade de produção de conhecimento 

para o setor privado; e) O Programa Universidade para Todos – ProUni (MP 

Nº 213), que regulamenta a “compra” das vagas ociosas nas universidades 

particulares, destinando desta forma verba pública para salvar os empresários 

deste setor; f) O Projeto de Emenda Constitucional (PEC 217) da Deputada 

Selma Schons (PT-PR) que prevê a cobrança de impostos a ex-alunos de 

universidades públicas; e g) O Sistema Nacional de Avaliação do Ensino 

Superior – SINAES (Lei Nº 10.861, de 14 de Abril de 2004), que pouco 

difere do antigo “Provão”, mantendo a utilização de critérios burocráticos e 

meritocrático e o ranckeamento dos curso. (Figueiredo, 2005). 

 

Diante desta mercantilização do ensino, da massificação da política neoliberal 

juntamente com o investimento internacional, permitem outras conseqüências para a 

sociedade. O Estado se ausenta de sua responsabilidade, transmitindo esta à sociedade 

civil, promovendo a criação de ONG’s, instituições filantrópicas e assistenciais 

(assistencialistas), oportunizando assim maior influência destes investimentos. As 

políticas sociais tornam-se focalizadas, segmentadas e seletivas; compensatórias a 

sociedade e sua realidade. Promovendo então o desmonte dos direitos sociais e sua 

mercantilização. 

O que era direito adquire uma outra natureza: transforma-se em mercadoria, 

em serviço privado, mediado pela compra e venda. A sociedade capitalista, 

na sua maturidade, afirma-se como sociedade da ‘mercantilização universal’, 

como já havia qualificado Marx, ao desenvolver com plenitude a mercadoria, 

sua célula básica. (Iamamoto, 2000, p. 45). 

  

Mediante a análise do contexto apresentado, observa-se que há uma parcela da 

sociedade desprovida dos direitos sociais preconizados em Leis. Vivem à margem da 

precarização da sociedade, reproduzindo a estrutura, dando fôlego a lógica mercantil 

organizada entre o Estado e a política internacional. 

 Entre os direitos violados, têm aqueles que estão nas relações íntimas dos 

sujeitos, como a violência (de formas variadas), a falta de acesso aos recursos sócio-

assistenciais, entre outros. Permeando assim inacessibilidade a todas as formas do 

direito, sejam social, político e/ou civil.  

Alguns sujeitos conseguem superar algumas das barreiras impostas pela 

sociedade, ultrapassam as condições determinadas e alcançam os bancos universitários. 

Neste ponto, tendo como discussão o ensino superior, não está sendo apontada a parcela 

da população que vive em precárias condições de vida, mas àquela que já conseguiu 

esta superação. Muitos após anos fora da escola retornam aos estudos devidos os 
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programas de aceleração, outros chegam até a Universidade e representam e apresentam 

a qualidade do ensino hoje, evidenciando as relações determinadas pelo sistema 

capitalista burguês, sua ideologia política e conservadora que evidencia a lógica da 

mundialização econômica à capacitação de mão-de-obra. Apresentando assim nos 

espaços de formação os reflexos da desigualdade social, vivenciada no cotidiano das 

relações sociais destes sujeitos. 

 

2-  DOCÊNCIA, PRÁTICA SOCIAL PARA TRANSFORMAÇÃO. 

 

No contexto histórico da Educação, a prática docente era apresentada como ação 

de reprodução do saber, de afirmação moral e até dogmática, que introduzida desde a 

colonização européia foi determinada e determinou a realidade e a participação dos 

sujeitos envolvidos. Mas como em todo processo as alterações são eminentes, na 

Educação as alterações estão no intuito de ruptura e superação, juntamente à prática 

docente que foram modificando as ações e ideologias. 

 As transformações presentes no mundo são reflexos das relações econômicas e 

políticas determinadas pelo poder dominante que imposta à sociedade promoveram e 

mantém a desigualdade de classes. No contexto histórico-político do país, o Estado 

desenvolveu políticas sociais para responderem às manifestações sociais que se 

apresentavam, como já citado anteriormente, políticas sociais públicas por segmento ou 

setoriais e as políticas privadas, criadas para amenizarem os conflitos, discutidas 

também como conquistas do povo.    Para a construção deste trabalho tomar-se-á a 

Educação e os reflexos que emergem da sociedade. Este tema já foi contextualizado, 

mas para situar as formas de manifestações sócio-culturais presentes nos espaços 

educacionais de formação, apresentados cotidianamente aos docentes, é relevante que 

esteja pontuado dentro da construção teórica deste trabalho como as relações 

determinantes pelo capital infligem na Educação. Para Almeida (2000, p. 156): 

Embora as relações entre a produção e educação não sejam mecânicas e 

rígidas, o fato é que as transformações ocorridas na infra-estrutura, na base 

econômica, propiciaram uma serie de mudanças na superestrutura, 

particularmente na esfera da cultura. 

 

Desta forma, torna-se claro que as imposições sócio-estruturais condicionam os 

espaços educacionais, como também a prática docente. Mas a Educação deve ser 

entendida e desenvolvida como política de ruptura e superação desta realidade, ser 

compreendida como uma política e ação coletiva concreta que impulsiona a 
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transformação social do país, sendo a mola propulsora para a emancipação política do 

homem. 

 Pimenta (2002, p. 97), compartilha com este entendimento, dizendo que, “a 

educação é um processo de humanização. Ou seja, é processo pelo qual se possibilita 

que os seres humanos se insiram na sociedade humana, historicamente construída e em 

construção”. E continua ainda apontando que uma das tarefas da Educação é “formar 

seres humanos capazes de criar e oferecer respostas aos desafios que diferentes 

contextos políticos e sociais produzem”. 

 Assim, para que a Educação alcance esta finalidade deve ser entendida e 

apreendida como prática social. Prática esta fundada em uma Teoria Crítica que dá 

sustentação e caminhos para a superação ao pragmatismo imposto pelo sistema, Estado 

e sociedade burguesa. 

 A Educação, indissociável da política, consubstancia esta prática social, pois 

segundo Saviani (2001, p. 85): 

[...] é de fundamental importância levar em conta as relações entre educação 

e política, [...] têm existência histórica; logo, só podem ser adequadamente 

compreendidas enquanto manifestações sociais determinadas. E aqui 

evidencia-se, por um outro ângulo, a inseparabilidade entre educação e 

política. Com efeito trata-se de práticas distintas, mas que ao mesmo tempo 

não são outra coisa senão modalidades específicas de uma mesma prática: a 

prática social. Integram, assim, um mesmo conjunto, uma mesma totalidade.  

 

A educação, apreendida a partir da concepção histórico-crítica, apresenta-se 

como estrutura transformadora da realidade, mediadora no processo de superação das 

relações sociais. Permite também, alcançar a sistematização do conhecimento, 

conhecimento este elaborado a partir desta realidade, que expressa a produção e 

reprodução do ser social e seus conflitos. 

Na concepção histórico-crítica, a educação, aqui, em nível superior, é 

compreendida como instrumento de luta, pois a partir do conhecimento sistematizado da 

realidade é possível agir sobre ela, inclusive transformando-a. A educação é entendida, 

portanto, com uma atividade mediadora da prática social global, que contribui para um 

movimento maior de alterações/superação das relações sociais como estão postas. 

(Oliveira, 2006, p. 70) 

 Aqui a autora indica a Educação como prática social no ensino superior. Mas é 

relevante neste momento apontar a concepção de Paulo Freire: 

 

Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as 

condições em que os educandos em suas relações uns com os outros e todos 

com o professor ou a professora ensaiam a experiência profunda de assumir-

se. Assumir-se como ser pensante, comunicante, transformador, criador, 
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realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz de amar. (Freire, 1996, 

p. 41) 

  

Percebe-se que a Educação como prática social, ação concreta de aprendizagem, 

ou ensinagem, deve ser realizada como processo de troca, de apreensão de realidades. 

Na cotidianidade, o docente se depara com diversas formas de expressão cultural; com o 

leque de diversas expressões da questão social; enfim, várias realidades e imposições 

determinantes na vida real destes alunos que se manifestam na sala de aula. 

 Na sociedade contemporânea, as manifestações culturais expressam e 

determinam estilos e signos de vida, estando estes presentes nos espaços educacionais, 

podendo contribuir tanto para o docente como o discente para uma leitura crítica da 

realidade. Desta forma evidencia-se que docentes e discentes são sujeitos deste 

processo, para Freire (1996, p. 26), “nas condições de verdadeira aprendizagem os 

educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do 

saber ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito do processo”. 

 Partícipes desta construção, os discentes apresentam-se como sujeitos 

autônomos, arraigados de senso comum, mas peça chave para a construção de novos 

conhecimentos e da prática docente. Na relação de ensino e aprendizagem, a ação 

docente é construída a partir da flexibilidade e reciprocidade da troca com o aluno, pois 

o aluno além de aprender deve apreender a relação construída do saber em que está 

inserido. 

Nos espaços de formação a aprendizagem deve ser construída e não imposta, o 

conhecimento não deve ser simplesmente transferido. A prática docente deve promover 

a construção do saber, com ações concretas e de promoção do ser social. 

Para uma ação concreta torna-se evidente a construção da identidade docente. 

Como profissão de caráter histórico-social, a docência surge como profissão mutável à 

realidade, ou seja, respondendo a cada contexto histórico, a cada transformação 

societária, principalmente sob a influência política. Segundo Pimenta (2002, p. 77): 

 
Uma identidade profissional se constrói, pois, com base na significação social 

da profissão; na revisão constante dos significados sociais da profissão; na 

revisão das tradições [...] Identidade que se constrói com base no confronto 

entre as teorias e as práticas, na análise sistemática das práticas à luz das 

teorias existentes, na construção de novas teorias. 
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 Esta identidade docente sofre reflexos de todo contexto ao qual o profissional 

está inserido, seja pelo espaço de trabalho, pelo processo de formação continuada, pelo 

cerceamento político, pelo caráter transformador, pelo amor à profissão. Aqui 

explicitando o cenário universitário, tem se que a universidade é um espaço educativo e 

de formação; de caráter investigativo, incentiva a pesquisa, a produção de novos 

conhecimentos, o desenvolvimento tecnológico e científico, contribuindo assim para o 

desenvolvimento da sociedade e do homem.   

 Dentro deste espaço, o perfil docente tem arraigado o perfil de pesquisador; de 

mediador entre os sujeitos partícipes, evidenciando o processo coletivo da construção do 

saber. Pimenta (2002) aponta alguns aspectos para a construção da identidade docente, 

seriam: os aspectos relativos aos sujeitos presentes no universo da docência; aos 

determinantes do processo educativo; à ação docente na universidade.  

 Estes aspectos apontam diretamente para relação docente para/com a sociedade, 

os sujeitos coletivos e a cientificidade, evidenciando a heterogeneidade do universo que 

o docente está inserido.  

 Dentro das Universidades, os profissionais que assumem a docência tiveram 

uma formação específica, e é a partir desta formação que este constrói sua prática 

docente, trazendo para àquele momento, o espaço sala de aula, reflexos de sua 

formação. Muitos destes desenvolvem ações pragmáticas e tecnicistas, ou seja, pontuam 

especificidades e não elaboram uma construção de apreensão do saber, não sendo 

suficientes para o processo de transformação, de leitura da realidade social que objetiva 

a Educação. Agregado a este período de sua formação, destaca-se que a grande maioria 

não teve nenhuma disciplina referente à pedagogia e/ou didática. 

 Afirmando este fato, Pimenta (2002, p. 37) diz que: 

 

Na maioria das instituições de ensino superior, incluindo as 

universidades, embora seus professores possuam experiência 

significativa e mesmo anos de estudos em suas áreas especificas, 

predomina o despreparo e até um desconhecimento científico do 

que seja o processo de ensino e aprendizagem, pelo qual passam 

a ser responsável a partir do instante em que ingressam na sala 

de aula.  

 

 Esta mesma autora aponta que, muitos profissionais vão para a atividade docente 

assumindo unicamente o caráter empregatício, ou seja, mais um espaço de trabalho, um 

complemento na renda. Isto contribui para a descaracterização do processo de 

ensino/aprendizagem. 
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 Frente a esta realidade, evidencia-se a necessidade da formação continuada, 

stricto sensu e latu sensu. Alguns profissionais, quando deparados com o espaço de sala 

de aula, com a intensa investigação proposta pelo processo de formação, pela pesquisa 

científica, pela construção de conhecimentos, se vêm vinculados à necessidade de novos 

saberes, de respostas condizentes às demandas apresentadas na sua cotidianidade. 

 A heterogeneidade destas demandas reflete diretamente no processo de 

Educação. Os discentes, com já apontado, trazem para os espaços de formação 

profissional as experiências de vida, as relações sociais em que estão inseridos; 

introduzem para o contexto educacional toda realidade experênciada, suas limitações, 

condições, imposições, conceitos e pré-conceitos, ética e valores, e isto molda todo o 

processo em que o docente construíra sua prática profissional, aqui prática social na sala 

de aula. Evidencia-se assim, a necessidade de pesquisa e discussão que reflitam estas 

demandas e suas determinações e inflexões no processo de formação. Pesquisa que 

sistematizada promoverá a produção de novos conhecimentos. 

  

2.1 - A PRÁTICA DOCENTE EM SERVIÇO SOCIAL. 

 

 Na gênese da formação profissional em Serviço Social no Brasil, os primeiros 

assistentes sociais foram formados nas Escolas da Bélgica, e de lá trouxeram as 

primeiras fundamentações e aportes teóricos para a construção do Serviço Social 

brasileiro. Uma profissão de cunho assistencialista e caritativo, de perfil classista 

burguês e de gênero feminino, que ideologicamente reproduzia a ordem social burguesa, 

apoiava a recristianização da sociedade esteada pela Igreja Católica e reprimia qualquer 

manifestação social a mando do Estado.  

 Assim, com este cariz acrítico e militante, surgem as primeiras escolas de 

Serviço Social no Brasil. Em 1936 na cidade de São Paulo e em 1937 no Rio de Janeiro; 

apoiadas pela UCISS (União Católica de Estudos e Ação Social) e CEAS (Centro de 

Estudos e Ação Social). 

 Seguindo a ideologia proposta à formação em Serviço Social, as primeiras 

alunas dos respectivos cursos eram moças de famílias da classe burguesa e 

respectivamente católicas. O perfil exigido na época era de uma pessoa da mais integra 

formação moral, que a um sólido preparo técnico alie o desinteresse pessoal, uma 

grande capacidade de devotamento e sentimento de amor ao próximo (Iamamoto, 2005).    
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 Com base nos estudos apresentados sobre a formação profissional nos primeiros 

anos, percebe-se que nas salas de aula as alunas reproduziam uma ideologia que elas 

vivenciavam na sua cotidianidade, mas estas não reproduziam conflitos sociais vividos 

dentro de suas casas ou nas comunidades que viviam. Pois seus estudos e práticas eram 

de “realizar o conjunto de trabalhos necessários ao reajustamento de certos indivíduos 

ou grupos às condições normais de vida” (Iamamoto, 2005, p. 175). E esta característica 

esteve presente por anos na profissão.  

 Mas a partir das transformações cultural, econômica, política e social no país, a 

profissão se remodela ao sistema, reorganiza-se e busca novas fundamentações teórico-

metodológicas e técnico-operativas para a formação profissional, concomitantemente à 

prática docente. Como já citado anteriormente, fundamentações estas contidas no 

Desenvolvimento de Comunidade e nos métodos de Caso, Grupo e Comunidade. Para 

Yasbeck; Silva, (2005, p. 27): 

Essa busca da matriz positivista e de sua apreensão 

manipuladora, instrumental e imediata do ser social vai abordar 

as relações sociais dos indivíduos no plano de suas vivências 

imediatas, como fatos (dados) que se apresentam em sua 

objetividade e imediaticidade. É a perspectiva positivista que 

restringe a visão de teoria ao âmbito do verificável, da 

experimentação e da fragmentação. Não aponta para mudanças, 

senão dentro da ordem estabelecida, voltando-se antes para 

ajustes e conservação. Especialmente em sua orientação 

funcionalista, esta abordagem é absorvida pelo Serviço Social, 

configurando para a profissão propostas de trabalho ajustodoras 

e um perfil manipulatório, voltado para o aperfeiçoamento dos 

instrumentos e técnicas para a intervenção, com metodologias de 

ação [...]. 

 

 O processo de formação em Serviço Social acompanhava as modificações 

presentes no contexto político do país. A formação profissional atendia à necessidade de 

adaptar os profissionais da época às novas demandas, sem deixar interstícios na 

formação profissional.  

 Para isso, os cursos promoviam pesquisas, e estas identificavam os discursos e 

métodos de intervenção realizada por assistentes sociais como também apontavam os 

problemas a serem trabalhados. Não apresentava no plano metodológico e técnico um 

trabalho de teorização e adaptação à realidade brasileira, divulgava materiais com 

intuito de sensibilizar particulares e Estado à adoção de novas técnicas de assistência, 

apropriando destes dados para localizarem a área de maior necessidade de atuação. 
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 Como pode ser visto neste momento, a prática docente congruente a atuação 

profissional de campo não tinha uma perspectiva de transformação, reproduziam uma 

ideologia política que se orientava somente à reprodução sócio-econômica do povo.  

 Neste mesmo período, década de 1960, com a Ditadura Militar e a reforma 

universitária, Lei nº. 5540/1968, a educação do país sofre uma imposição que marcou 

todo o contexto educacional, principalmente na relação teoria-pesquisa-prática e a 

neutralidade cientifica. Este posicionamento atinge a formação profissional dos 

assistentes sociais; pois a relação entre formação e atuação, ou seja, teoria e prática, 

estavam atreladas a uma ideologia imposta pelo Estado. E talvez por causa disso 

mesmo, na década de 1970, surge no interior das universidades um pensamento 

estruturalista, em concepções baseadas em tendências que vão desde a antropologia 

estruturalista de Levi-Strauss ao estrutural marxismo de Althusser, segundo Netto 

(2005), mesclada a uma militância política baseada em Lênin, Trotsky, Mao, Guevara 

de acordo com Iamamoto (2006). 

 A partir deste momento, modificações significativas tornam-se presentes no 

processo de formação. Com estas novas concepções, os alunos e docentes se apropriam 

de teorias antagônicas àquelas que até o momento eram impostas, e juntamente com 

toda categoria profissional introduziram no país o Movimento de Reconceituação61 que 

possibilitou uma transformação no Serviço Social brasileiro. Permitindo à profissão a 

criação de encontros e eventos que tinham como centralidade de discussão a formação e 

prática profissional.  

 O primeiro destes eventos foi o encontro de Araxá (1967) que discutiu a 

natureza do Serviço Social, respaldando a teorização da profissão.  O segundo foi o de 

Teresópolis (1970) que trazia a questão das metodologia e a reflexão do Documento de 

Araxá e a definição do perfil. Entre os eventos já citados e os subseqüentes houve em 

Belo Horizonte o Método de BH (1972 a 1975), desenvolvido pela Escola de Serviço 

Social da Universidade Católica de Minas Gerais que buscava uma nova relação entre a 

teoria e a prática. 

                                                 
61 Segundo Netto (2005) o Movimento de Reconceptualização desenvolvido na América 

Latina buscava a erosão do tradicionalismo intrínseco no Serviço Social. O Brasil 

possui suas especificidades que se relacionam a autocracia burguesa e as Universidades, 

pois é nas academias que se inicia todo o processo de tentativa de ruptura com o sistema 

vigente.  
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Os outros dois Documentos, o de Sumaré (1978), debatia a cientificidade, a 

fenomenologia e a dialética no Serviço Social, e o do Alto da Boa Vista (1984), com o 

objetivo da busca pela identidade, e da historia sócio-cultural e política do Serviço 

Social. Ambos, segundo Netto (2005) se apresentaram defasados frente à realidade 

profissional, pois, no seio da profissão, dando destaque à academia, as discussões e 

reflexões já se apresentavam com uma nova perspectiva. Como já mencionado linhas 

atrás, se repensavam sob questões tradicionalistas, identificando assim um anacronismo 

frente aos objetivos e propostas destes Encontros e a realidade profissional. 

A prática docente neste momento de transição política do país, década de 1980 

para 1990, propunha uma nova perspectiva de atuação, aqui a prática docente se 

apresenta como prática social. A necessidade de uma leitura crítica frente à realidade 

passa a ser essencial para a formação discente, pois nos espaços de formação o perfil 

dos alunos dos cursos apresenta-se heterogêneo. Alunos de classes sociais diferentes 

passam a dividir estes espaços, demandas sociais tornam-se vivência concreta e não 

ideológica.  

Para os docentes deste período eram acentuados os conflitos dentro da própria 

categoria, pois mesmo com toda a discussão dentro das IES e no cenário político do 

país, alguns profissionais ainda reproduziam as fundamentações positivistas e 

fenomenológicas, provocando um ecletismo teórico no Serviço Social. Assim a ação 

docente promovia uma aprendizagem com intenção de ruptura e superação ao 

pragmatismo e conservadorismo, mas as práticas de campo ainda marcavam o ranço 

ideológico engendrado nas protoformas do Serviço Social.  

Diante as transformações societárias e políticas do país, com ênfase na 

Constituição Federal de 1988, e para a profissão, a aprovação do Código de Ética de 

1993 (vigente até o momento), o Serviço Social no país dá um salto qualitativo na 

fundamentação teórico-metológica, técnico-operativo e ético-político da profissão. E 

esta transformação reflete diretamente na formação profissional, ou seja, prática docente 

e apreensão discente. Como já citado anteriormente, a partir da Proposta para as Novas 

Diretrizes Gerais para os cursos de Serviço Social em 1994, a aprovação da nova 

Proposta Nacional de Currículo Mínimo para os Cursos de Serviço Social em 1997; 

concomitante ao período de aprovação da LDB de 1996, estando intrínsecos os Núcleos 

de Fundamentação; o trabalho como centralidade das relações sociais e a questão social 

como eixo fundante da profissão, que possibilita uma maior proximidade com a 

realidade vivida, juntamente a tríade ensino-pesquisa-extensão explicitada pela 

Resolução nº. 15 de 2002 que dispõe sobre as Diretrizes curriculares, promove-se então 
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uma formação crítica, generalista e histórica, consubstanciando assim o Projeto Ético-

Político do Serviço Social. 

Com este aporte, a prática docente mantém uma relação íntima com a realidade 

social, vivenciada em outros espaços de atuação e trazida à sala de aula por estes 

mesmos profissionais, como também pelos discentes que projetam suas angustias e 

conflitos nas salas de aula. 

Com a ampliação das IES e dos cursos de Serviço Social, com a promoção de 

estímulos como Bolsas e Cotas, as salas de aula hoje se apresentam com um perfil 

heterogêneo de alunos. Alguns já trabalham em instituições assistenciais privadas, 

públicas ou de terceiro setor, ou há aqueles que no cotidiano de sua comunidade 

participam de atividades sócio-assistenciais, ou até mesmo vivem dentro de sua casa 

uma expressão da questão social.  

Esta realidade torna-se freqüente para a prática docente, provocando este 

profissional a uma apreensão frente a esta realidade que necessita de resposta. Pois os 

alunos podem manifestá-la de diversas formas, como desistência, inadimplência (falta); 

descaso com o conteúdo; extress ao trabalhar algum tema/assunto (o aluno pode estar 

vivendo a mesma situação); a não aquisição de material teórico (o aluno não tem 

condição financeira para adquirir o material solicitado, provocando uma defasagem de 

conteúdo e aprendizagem), além de baixos resultados qualitativos de aprendizagem. 

Para Martins (2006, p. 221) ”a atuação na docência exige atitude propositiva, 

investigativa e criativa ao processo ensino-aprendizagem, em um campo de atuação com 

expressiva demanda aos assistentes sociais”.  

Frente a estas demandas, os docentes estimulam a pesquisa discente e os Grupos 

de Pesquisa dos cursos, como forma de enfrentamento destas demandas sociais, que 

intrinsecamente estão presentes na cotidianidade docente. Selma Pimenta aponta uma 

pesquisa realizada pela UNERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Centro 

Universitário de Jaraguá do Sul), em que apresenta as principais demandas apreendidas 

pelos docentes pesquisados em relação a seus alunos. Algumas dessas são: falta de 

interesse e motivação; passividade e individualismo; baixo nível de conhecimento; 

dificuldades de raciocínio e interpretação; falta de criticidade; falta de tempo, entre 

outras (Pimenta, 2002). 



204 

 

Em sua maioria são fatores externos que influenciam o interior das salas de aula; 

são as realidades apresentadas neste espaço que concretizam a ação e relação 

docente/discente e o projeto do curso em questão. Andrade (1996 apud Martins 2006, p. 

217-218) observa que: 

 

Nenhum projeto de curso é aplicado no ‘abstrato’. Ele é 

construído cotidianamente, no processo de formação acadêmica, 

nas relações que se estabelecem nos espaços institucionais, 

inclusive, e, principalmente, na sala de aula. Isto faz sentido se 

pensarmos a sala de aula enquanto fenômeno que também pode 

revelar a própria essência de um projeto de formação 

profissional, de uma concepção de universidade e de educação. 

 

A partir da apreensão destas demandas e da relação construída entre docentes e 

discentes, os profissionais devem ser propositivos, críticos e comprometidos com o 

Projeto Ético-Político da profissão, criando propostas e articulando estratégias de 

enfrentamento desta realidade social no intuito de superação, mantendo congruente ao 

projeto pedagógico do curso. 

As pesquisas realizadas entre docentes e discentes promovem estas relações, 

como também entre teoria e prática, articulando-as, consubstanciando assim o projeto 

pedagógico em que estão inseridos. Andrade (1996, apud Martins 2006, p. 215) ressalta 

que:  

 

A partir da problematização do modo como professores e alunos 

articulam a prática de ensino na sala de aula, procura-se 

conhecer não só como ela se dá, mas até que ponto determina e 

é determinada pelas concepções que fundamentam a prática 

docente, o projeto pedagógico, os conteúdos que são 

priorizados, os métodos que são utilizados e os processos 

interativos presentes nesta relação.  

 

Enfatiza-se aqui que o projeto pedagógico dos cursos de Serviço Social deve 

promover a capacidade discente de apreender a realidade e analisá-la criticamente e de 

criar estratégias e/ou táticas de enfrentamento, estando congruente à teoria – 

conhecimento produzido por outros assistentes sociais. Como também aporte para a 

prática docente. A edificação deste saber relacionado à prática profissional promove a 

construção do perfil profissional e a da identidade docente. A exigência sob o perfil 

profissional está presente na/para construção do Projeto Ético-Político do Serviço 

Social. De acordo com o Conselho Regional de Serviço Social (6. região) (2006b, p. 45) 

tal perfil deve ser: 
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Profissional que atua nas expressões da questão social, 

formulando e implementando prospostas de intervenção para seu 

enfrentamento, com capacidade de promover o exercício pleno 

da cidadania e a inserção criativa e propositiva dos usurários do 

Serviço Social no conjunto das relações sociais e no mercado de 

trabalho. 

 

 Nesse mesmo caminho, e para ampliar uma maior reflexão sobre o perfil 

profissional, Oliveira (2006, p. 73), aponta que: 

 

Para a construção desse perfil é necessário retomar os 

pressupostos da respectiva formação profissional que considera 

o Serviço Social como uma profissão interventiva no âmbito da 

questão social, agravada pelas particularidades do processo de 

reestruturação produtiva, no Brasil, determinada pelas 

configurações estruturais e conjunturais, e pelas formas de 

enfrentamento permeadas pela ação do Estado e das 

organizações da sociedade através das políticas e das propostas 

de diferentes setores. 

 

Desta forma, no processo de formação profissional em Serviço Social, a 

construção do perfil profissional, como também da identidade profissional deve 

visualizar que novos assistentes sociais estarão assumindo os espaços de atuação, e que 

estes profissionais poderão assumir a supervisão de novos estagiários, como também a 

própria docência, pois segundo a Lei nº. 8662, de 07 de junho de 1993, que dispõe sobre 

a profissão de assistente social (regulamentação da profissão), especifica em seu artigo 

5º: 

 

Art. 5º Constituem atribuições privativas do Assistente Social: 

V – assumir, no magistério de Serviço Social tanto no nível de 

graduação com pós-graduação, disciplinas e funções que exijam 

conhecimentos próprios e adquiridos em curso de formação 

regular; 

VI – treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários de 

Serviço Social; 

VII – dirigir e coordenar Unidades de Ensino e Cursos de 

Serviço Social, de graduação e pós-graduação;  

   

 Enfim, a prática docente comprometida com a efetivação da profissão e o 

Projeto Ético-Político, permite que o ensino proposto como processo de superação e 

transformação social alcance sua totalidade, consentindo que os sujeitos coletivos 

envolvidos sejam partícipes desta mudança.  
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Diante todo o contexto desenvolvido, elenca-se a prática docente como trabalho 

profissional que se insere na divisão sócio-técnica do trabalho, pois seu conhecimento e 

as horas em sala permitem uma alteração na realidade e nas relações institucionais e 

sociais. Segundo Martins (2006, p. 220) “precisa-se avançar e assumir a docência como 

espaço ocupacional importante no mercado de trabalho atual, inseri-la nas discussões 

sobre exercício profissional da mesma forma que discutimos o trabalho profissional na 

área das políticas sociais”. 

Identificar a docência como trabalho profissional, é considerar que sua prática é 

prática transformadora, que envolvida com sujeitos heterogêneos, mas coletivos pela 

ação/construção, idealizam e projetam sua totalidade de ser social engajado no cenário 

político-social. 

Considerando também que o assistente social está inserido em diversos espaços 

construindo assim os processos de trabalho, Iamamoto (2006) trata o processo de 

trabalho como processos de trabalho por o assistente social não ter um único e idêntico 

processo de trabalho dentro das diferentes esferas, e ainda que o assistente social é 

chamando para desempenhar sua profissão em um processo de trabalho coletivo. Assim, 

compreende-se a sala de aula como espaço de atuação, com diferentes realidades a partir 

dos sujeitos ali inseridos e que se apresentam como prática de intervenção ao assistente 

social docente. 

 Destarte, a partir do conteúdo apresentado e da fundamentação teórico-

bibliográfico trabalhado, pode-se ter a prática docente em Serviço Social como prática 

social na apreensão das demandas sociais e juntamente na sua intervenção, permitindo 

sim que a atuação docente desenvolva estratégias de enfrentamento à realidade social; 

prática esta compreendida como trabalho profissional construída no processo histórico 

da Educação a nível superior e presente na contemporaneidade.   

 

4 -  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Da gênese à contemporaneidade da Educação no Brasil, com ênfase no ensino 

superior e na formação em Serviço Social apresentado na contextualização deste 

trabalho, pôde se observar que as relações políticas determinaram todo sistema 

educacional brasileiro, tanto como política, como também prática social. A Educação 

apresenta-se assim, mutável, moldando-se às relações sociais e culturais, mas criando 

possibilidades para que os sujeitos sociais envolvidos projetem-se na sociedade como 

sujeitos históricos e políticos.  
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 Durante este trabalho verificou-se que a Educação como ensino e aprendizagem 

foi marcada por momentos históricos intrínsecos de uma relação de poder econômico e 

força política do cenário brasileiro 

Dentro do contexto histórico a Ditadura militar de 1964 apresentou-se com 

relevância, modificando todo o cenário da Educação brasileira. Este período de 

injunções promoveu uma educação acrítica e ahistorica, curvada aos ditames 

conservadores e repressores da liberdade de expressão e cultura. Mas como todo país 

capitalista, o Brasil sofrera mais uma modificação própria deste sistema, e engendra-se 

no cenário nacional o neoliberalismo.    

 Diante todas as inflexões do país, o neoliberalismo transformou a política e a 

economia do país em uma grande extensão comercial aos interesses internacionais, e a 

perspectiva do Brasil de estar no cenário globalizado fez com que as portas do país 

ficassem abertas às determinações estrangeiras. Órgãos internacionais passaram a 

regular as políticas e influenciar a conjuntura nacional, exemplo é o BIRD e o FMI. 

 Estas regulações para a Educação foram impulsionadas e sustentadas pelos 

acordos então realizados, juntamente com a nova LBD de 1996, que criada e 

apresentada como uma nova proposta de Educação para o país, promove a privatização 

do ensino, como também a pesquisa sob o interesse comercial, provocando uma 

desregulação entre a educação pública e a privada, pois os investimentos na educação 

privada – ensino e pesquisa - são significativamente maiores. 

 E no cenário político atual a Reforma Universitária como também as propostas 

do governo para a Educação continuam reafirmando tal situação, acentua-se a 

privatização do ensino e pesquisa; cria-se sistema de cotas étnico-raciais (política 

compensatória que não modifica a estrutura, a educação base); apresentam-se políticas 

orçamentárias, como também parcerias e convênios que promovem ainda mais a 

instabilidade da Educação pública no país.  

Diante todas as mudanças na Política de Educação do país, sua prática que era 

estritamente reprodutiva e sistêmica começa a tomar novos rumos. Intelectuais como 

Paulo Freire, Dermeval Saviani entre outros, começaram a criar e introduzir no contexto 

educacional uma leitura crítica, apontando para a prática docente uma prática 

transformadora, ou seja, prática social; que através de ações dialéticas e coletivas na 

educação possibilitam que os sujeitos envolvidos se reconheçam como sujeitos 

históricos e capazes de transformação social. Mas para que isto aconteça é necessário 

romper com as imposições das instituições de ensino, as metodologias pragmáticas e os 

currículos que interpretam ações justapostas. Pois os currículos devem ser vistos como a 
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base para a prática social docente, permitindo que docentes e discentes tenham 

envolvimento e construam uma ação de troca de conhecimento, possibilitando assim a 

produção de novos conhecimentos, com aporte teórico e uma leitura da realidade 

apresentada pelos discentes na cotidianidade. 

Intrínseco a todas estas transformações na Educação brasileira, o Serviço Social 

esteve presente e partícipe, pois sua formação profissional sofreu todas as inflexões 

políticas e sociais presentes na sociedade. O Serviço Social hoje é uma profissão 

regulamentada através da Lei nº. 8.662 de 1993, inserida na divisão sócio-técnica do 

trabalho; sua formação profissional é reconhecida pelo MEC e órgãos afins, como 

Capes e CNPq, e os específicos da profissão como ABEPSS e ENESSO.  

O Serviço Social surgiu no Brasil na década de 1930 e desde sua gênese até a 

contemporaneidade se molda a realidade cultural, econômica, política e social do país, 

através de ações coletivas. Na protoforma da formação profissional, a metodologia 

utilizada era reflexo da prática assistencialista e pragmática, que atendia aos interesses 

do Estado, da classe burguesa e da Igreja Católica. Mas diante as mudanças no cenário 

nacional, das novas teorias introduzidas nas Universidades, a formação profissional em 

Serviço Social passou a trilhar um novo caminho. Buscou-se uma formação mais crítica, 

política e histórica tendo como aporte a Teoria Crítica. Desenvolveu uma metodologia 

de ensino que permite que seus alunos se vejam como sujeitos sociais, de serem 

partícipes do processo de transformação social e também de reconhecerem as pessoas 

como ser social, sujeitos coletivos em busca da emancipação política. Assim, uma 

formação que atenda a uma competência teórico-metológica e técnico-operativo, 

juntamente com um compromisso ético-político com o projeto pedagógico e o projeto 

societário da profissão.  

Através da revisão literária, este trabalho apontou que na prática docente em 

Serviço Social o profissional se depara com diversas realidades apresentadas pelos seus 

discentes. Que a cotidianidade do assistente social docente é movida por uma relação de 

troca de conhecimentos que permite uma prática social no momento de ensino e 

aprendizagem; pois através das demandas sociais apreendidas dentro do espaço sala de 

aula o docente consegue desenvolver possibilidades e estratégias de enfrentamento e 

atuação frente a realidade social.  

Desta forma, a prática docente reconhecida como trabalho profissional está 

congruente ao Projeto Ético-Político do Serviço Social, pois constrói uma ação coletiva 

de superação às desigualdades sociais, de enfrentamento a qualquer forma de coerção e 

cerceamento do ser social, pois através de sua instrumentalidade permite que a profissão 
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mantenha seu cariz crítico, dialético e emancipador. Assim, a prática docente como 

prática social no processo de formação profissional em Serviço Social condiciona a 

transformação social e pessoal de seus sujeitos.   
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INTRODUÇÃO 

 

O processo de construção do ensino de Ciências Naturais, relativamente recente 

na escola fundamental, tem sido orientado por diferentes tendências, que se sucedem ao 

longo das décadas como elaborações teóricas e que, de diversas maneiras, se expressam 

nas salas de aula (BRASIL, 1997). 

Dessa forma esse trabalho objetiva apresentar um breve histórico do ensino de 

Ciências, no século XX, caracterizar pressupostos epistemológicos da Ciência Moderna, 

bem como destacar o desafio de ensinar Ciências no século XXI. 

Como opção de recorte para o trabalho, enfatizaremos o ensino de Ciências no 

século XX e XXI, especificamente no final da década de 80 e meados da década de 90. 

Entendemos que a dinâmica de construção da história do ensino de Ciências é 

forjada no processo histórico-social. 

Nesse contexto, o trabalho intitulado Formação da Área de Ensino de Ciências: 

Memórias de Pesquisadores no Brasil foi um dos aportes teóricos que subsidiou no 

desvelamento de alguns aspectos substanciais e históricos da constituição da área do 

Ensino de Ciências no Brasil. 

Tal trabalho é fruto de parte dos dados de um projeto de pesquisa 

interinstitucional coordenado, por dois grupos de estudo em Ensino de Ciências 

(NARDI; ALMEIDA, 2004). Tal projeto objetivou resgatar os aspectos substanciais na 

constituição da área do Ensino de Ciências no Brasil. Nesse contexto, privilegiou-se a 

memória de pesquisadores representados por meio de seus discursos. 

A educação em Ciências esteve sempre vinculada ao desenvolvimento científico 

do país ou região, e ao desenvolvimento científico mundial. Dessa forma, os 

acontecimentos históricos, tais como: Contra-Reforma, Revolução Industrial e 2ª Guerra 

Mundial, afetaram a natureza da Ciência.  

mailto:sandrobio@yahoo.com.br
mailto:fernandabio63@hotmail.com
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Nesse contexto, as concepções existentes acerca da Ciência dividiram-se em dois 

grupos: a Ciência deveria auxiliar na resolução de problemas do cotidiano; o enfoque na 

Ciência acadêmica, ou seja, o Ensino de Ciências ajudaria na formação de cientistas. 

Conforme mencionado anteriormente, podemos observar que a história do 

Ensino de Ciências no Brasil é permeada por fatores econômicos, sociais, políticos de 

ordem marco-estrutural, bem como pela formação de pesquisadores de diversos grupos 

de pesquisa. Estes são responsáveis pela organização e edição de revistas, pela criação e 

manutenção de eventos na área de Ciências. 

Diante desse breve panorama do Ensino de Ciências, os autores destacaram que 

essa área esta praticamente consolidada, porém os fatores que contribuíram para a sua 

constituição carecem de mais estudos. 

Os autores acreditam que o trabalho com a memória dos entrevistados é 

significativo no desvelamento de fatos ainda não documentados. A compreensão e 

interpretação dos fatos manifestados nos discursos trazem os sentidos históricos e 

sociais de onde foram produzidos. 

Nesse contexto, e compartilhando com as idéias dos autores, traçamos o nosso 

referencial metodológico. 

CAMINHOS METODOLÓGICOS: alguns apontamentos 

Esta pesquisa, de caráter qualitativo, postula sua inserção no campo do ensino de 

Ciências em sua articulação com os marcos históricos, sociais, econômicos e 

pedagógicos balizados no final da década de 80 até meados da década de 90. 

O local escolhido para a execução do trabalho foi uma escola pública do sistema 

estadual de ensino do município de Uberlândia. Sua realização ocorreu entre os meses 

de maio a agosto de 2009, em tal período o quadro de docentes da escola contava com 

20 docentes, dentre esses, quatro eram professores de Ciências e/ou Biologia, compondo 

os sujeitos do estudo. 

Dentro da opção teórico-metodológica selecionada, optamos por trabalhar com 

entrevistas semi-estruturadas. 

Os dados coletados nas entrevistas foram tratados com base na análise de 

conteúdo (BARDIN, 1977). Reconhecemos que a linguagem falada é entremeada de 

gestos, pausas, hábitos corporais e hábitos de linguagem, que dificultam seu perfeito 

entendimento depois que ela é transcrita. Mesmo assim, para a apresentação dos 

discursos, respeitamos a oralidade, para manter a espontaneidade dos entrevistados. 

Segundo Bardin (1977), a análise de conteúdo é um método, ou melhor, um 

conjunto de técnicas e procedimentos de análise das comunicações, visando, por 
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procedimentos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, obter indicadores, 

que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) das mensagens.  

Solicitamos aos professores para concederem as entrevistas, deixando explícito 

que todas as informações coletadas no estudo são estritamente confidenciais e que não 

serão identificados. Dessa forma, cada discurso foi referenciado com a letra P 

(professores) e o número indicando a amostragem: P1, P2, P3, P4, P5 e P6, como forma 

de manter o sigilo dos professores. 

CARACTERIZAÇÃO DA CIÊNCIA MODERNA: Tecendo considerações sobre o 

ensino de Ciências 

 

É importante destacar que a escola que conhecemos, e trabalhamos trata-se de 

uma construção da modernidade. Sendo assim, o pensamento moderno tem seus 

germens na antiguidade clássica. Esta forma de pensamento está radicada a partir do 

século XVII até meados do século XIX. 

No século XVIII, o positivismo serviu como instrumento revolucionário, 

alterando o seu sentido no século XIX, para se tornar, uma justificação científica da 

ordem social estabelecida, influenciando os vários aspectos da sociedade. E foi em 

meados do século XIX que ocorreu a difusão do positivismo de Comte62 no Brasil. As 

palavras “ordem e progresso” que fazem parte da bandeira brasileira indicam 

claramente a influência dos ideais positivistas (ISKANDAR; LEAL, 2002). 

Nesse sentido no século XIX a perspectiva positivista torna-se referência 

epistemológica dominante nas ciências modernas, e o positivismo passou a direcionar os 

modos de fazer ciência, estabelecendo uma ortodoxia metodológica para todas as 

ciências (MARTINS, 2004). 

A corrente epistemológica positivista segundo Michael Löwy fundamenta que a 

sociedade humana é regulada por leis naturais, ou por leis que têm todas as 

características de leis invariáveis, imutáveis, que são independentes da vontade e da 

ação humana. 

Desse modo, a pressuposição fundamental do positivismo é de que essas leis que 

regulam o funcionamento da vida social, econômica e política, são do mesmo tipo 

                                                 
62

 O positivismo clássico que se baseia na busca da explicação dos fenômenos sociais em leis naturais 

(CORDON; MARTINEZ, 1983). 



215 

 

que as leis naturais e, portanto o que reina na sociedade é uma harmonia semelhante 

à da natureza, uma espécie de harmonia natural. (LÖWY, 1992, p. 36) 

 

Em linhas gerais o positivismo apresenta as seguintes características: separação 

excludente entre sujeito e objeto de estudo; a subjetividade e a afetividade são 

consideradas formas pejorativas, como fonte de erro; supervalorização do método e 

desprezo pela teoria e interpretação; crença no empreendimento científico como algo 

neutro, objetivo; o método científico é considerado como algo monolítico (o que varia 

são os objetos de estudo, o método de investigação é mesmo para todas as ciências); os 

objetivos da ciência seriam a descrição imparcial, a predição e o controle sobre a 

realidade (GONZÁLEZ REY, 1997). 

Portanto, princípios como compartimentalização, causalidade, linearidade, 

determinismo, objetividade, racionalidade, imparcialidade, imutabilidade e etc, 

sustentam os conhecimentos e influências produzidas pela perspectiva positivista e 

tornam-se dominantes no decorrer da história do pensamento filosófico ocidental, 

fazendo parte do pensamento moderno. 

Assim as concepções da corrente epistemológica positivista possuem uma 

grande influência na organização dos aspectos estruturais de uma sociedade, 

imprimindo suas marcas na ciência e na educação (FERRAÇO, 2002). 

Podemos inferir que os aspectos teóricos/epistemológicos da concepção 

positivista embasaram a estruturação do currículo na modernidade e ainda continuam 

embasando propostas curriculares na contemporaneidade, uma vez que a Educação, bem 

como o ensino de Ciências, são atividades sociais, essas também foram marcadas pela 

influência positivista. 

 

O ENSINO DE CIÊNCIAS: sob o reflexo do final da década de 80 até meados da 

década de 90 

 

O modelo desenvolvimentista mundialmente hegemônico na segunda metade do 

século XX caracterizou-se pelo incentivo à industrialização acelerada, ignorando-se os 

custos sociais e ambientais desse desenvolvimento.  

Em conseqüência, problemas sociais e ambientais, associados às novas formas 

de produção, passaram a ser realidade reconhecida em todos os países, inclusive no 

Brasil.  
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Dessa forma, os problemas relativos ao meio ambiente e à saúde começaram a 

ter presença nos currículos de Ciências Naturais, mesmo que abordados em diferentes 

níveis de profundidade (BRASIL, 1997). 

Na década de 80, ocorreu um reconhecimento efetivo da relevância social da 

Ciência, não só para responder aos anseios de uma sociedade envolvida pela cultura 

tecnológica, mas, sobretudo, para os sujeitos que, em seus cotidianos, necessitavam 

compreender seus próprios mundos, seja no âmbito de seus componentes naturais, seja 

quanto aos aspectos histórico-culturais, considerando-se a interação homem-natureza 

em suas várias dimensões. 

Nesse contexto,  

 

Especialmente a partir dos anos 80, o ensino das Ciências Naturais se 

aproxima das Ciências Humanas e Sociais, reforçando a percepção da 

Ciência como construção humana, e não como verdade natural, e 

nova importância é atribuída à História e à Filosofia da Ciência no 

processo educacional. Desde então, também o processo de construção 

do conhecimento científico pelo estudante passou a ser a tônica da 

discussão do aprendizado, especialmente a partir de pesquisas, 

realizadas desde a década anterior, que comprovaram que os 

estudantes possuíam idéias, muitas vezes bastante elaboradas, sobre 

os fenômenos naturais, tecnológicos e outros, e suas relações com os 

conceitos científicos (BRASIL, 1999, p. 20). 

 

Nesse sentido, a partir da década de 80, ocorreu a emergência de novas idéias, 

tais como: a proposta de incorporação do cotidiano dos alunos; o crescente 

reconhecimento da importância dos conhecimentos prévios para a aprendizagem; a 

noção de interdisciplinaridade ganhando visibilidade cada vez maior; e, a relação entre 

ensino de ciências e educação ambiental começando a se intensificar. 

Fez-se necessário, então, a discussão das implicações políticas e sociais da 

produção e aplicação dos conhecimentos científicos e tecnológicos, tanto em âmbito 

social como nas salas de aula. 

Com o agravamento dos problemas ambientais e diante de discussões 

sobre a natureza do conhecimento científico e seu papel na sociedade, 

cresceu no mundo inteiro um movimento que passou a refletir 

criticamente sobre as relações entre ciência, tecnologia e sociedade 

(SANTOS, 2007, s/p). 

 

No campo do ensino de Ciências Naturais as discussões travadas em torno 

dessas questões iniciaram a configuração de uma tendência do ensino, conhecida como 

“Ciência, Tecnologia e Sociedade” (CTS), que tomou vulto nos anos 80 e é importante 

até os dias de hoje (BRASIL, 1999). 
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Em suma, uma perspectiva de CTS tem como propósito a problematização de 

temas sociais, de modo a assegurar um comprometimento social dos educandos. Assim, 

propostas curriculares com essa visão precisam levar em consideração o contexto da 

sociedade tecnológica atual, caracterizado de forma geral por um processo de 

dominação dos sistemas tecnológicos que impõem valores culturais e oferecem riscos 

para a vida humana (SANTOS, 2007). 

Podemos inferir que a partir desses pressupostos os educadores da área de 

Ciência começam a pensá-la como um fenômeno social e político, libertando, dessa 

forma, dos condicionantes cientificistas e positivistas. 

Neste contexto, no âmbito do ensino de Ciências, acirram os questionamentos 

em torno da imagem da Ciência e do Cientista deslocada do mundo da vida. 

A década de 1990 vai ser marcada pela ênfase, em estudos voltados para a 

cultura e as diferenças, em alguns centros de estudos e pesquisa. Estes passaram a 

investigar os Estudos Culturais como programa forte na formação de conceitos em 

educação e pesquisa.  

Em Ciências tem destaque à obra intitulada Estudos Culturais da Ciência & 

Educação (WORTMANN; VEIGA-NETO, 2001) produzido no interior do Grupo de 

Estudos em Educação e Ciência como Cultura (GEECC) da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS). 

Dessa forma, desde o final da década de 1990 consolidou-se o campo de Estudos 

Culturais da Ciência e tem se destacado como linha de pesquisa. Esse campo “partilha 

com os Estudos Culturais o compromisso de examinar práticas culturais, apontando as 

relações entre cultura, conhecimento e poder” (WORTMANN; VEIGA-NETO, 2001, p. 

42). 

Sendo assim, a cultura63, nos estudos culturais da Ciência, tem recebido um 

papel preponderante nos processos de construção e produção do conhecimento 

científico. 

Nesse sentido, a produção científica é vista como resultante de construções 

sócio-culturais e, dessa forma, tais estudos retiram a prática e o conhecimento 

científicos do âmbito exclusivo da epistemologia, trazendo-os para o mundo da vida. 

                                                 
63

 Nesses estudos cultura tem a ver com práticas sociais, tradições lingüísticas, processos de constituição 

de identidades e comunidades, solidariedade e, ainda, com estruturas e campos de produção e de 

intercâmbio de significados entre os membros de uma sociedade ou grupo (WORTMANN; VEIGA-

NETO, 2001). 
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Nesse campo, entendemos que a Ciência é considerada como uma prática social, 

abandonando-se análises de suas racionalidades. 

De acordo com Wortmann e Veiga-Neto (2001), “os Estudos Culturais da 

Ciência consideram a ciência um produto social e cultural” (p. 13), isto é, “o social 

determinaria o conteúdo da ciência e o cultural os significados de crenças e decisões 

científicas” (p. 17). 

Os Estudos Culturais da Ciência e Educação trazem as possibilidades na 

educação para formamos uma escola mais democrática que leve em consideração os 

saberes da comunidade. 

Corroboramos com Wortmann e Veiga-Neto (2001) quando dizem que os 

estudos culturais da Ciência podem ser considerados como tendência socialmente 

comprometida com a educação científica, pois se encontram situados entre vários 

campos do conhecimento já estabelecidos, buscam analisar as diferentes teorias, 

rompendo barreiras ideologicamente construídas na história, principalmente após a 

introdução dos conceitos da lógica positivista moderna. 

Nesse contexto, a década de 90 foi um período de grande importância para o 

Ensino de Ciências além dos fatores acima mencionados, temos ainda que ressaltar as 

possibilidades de interação pelos meios de comunicação, a facilitação da difusão 

cultural e científica permitindo assim o aperfeiçoamento do complexo processo 

educativo. (KRASILCHIK, 1996).  

Nesse sentido, a LDB 9.394/96 contempla o desenvolvimento de propostas para 

a renovação do ensino de Ciências Naturais, uma vez que, regulamente diretrizes 

curriculares que enfatizam o ensino contextualizado e interdisciplinar. Conforme, 

(BRASIL, 1996): “compreensão do ambiente natural e social (...)” Art.32, Inciso II. 

 

A HISTÓRIA DO ENSINO DE CIÊNCIAS IMBRICADA NOS DISCURSOS DE 

PROFESSORES  

 

Como forma de socialização dos dados, apresentamos os discursos, mais 

representativos, de professores de Ciências em dois momentos, a saber: inicialmente 

enquanto alunos e posteriormente estando professores. Na sequência de cada discurso 

tentamos desvelar os sentidos históricos, sociais, econômicos e pedagógicos do ensino 

de Ciências balizado no final da década de 80 até meados da década de 90. 

Nesse sentido, as construções discursivas a seguir, referentes ao período 

histórico compreendido no final da década de 80 até meados da década de 90, foram 
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categorizadas. Essas categorias apontam para alguns elementos constituintes do Ensino 

de Ciências desse período. 

 

Estando alunos 

Ensino de Ciências Baseado em Definições 

Segundo os teóricos do texto trabalhado o Ensino de Ciências no século XX e 

XXI permaneceu com um enfoque acadêmico, baseado no ensino de conceitos, 

definições, deduções e equações. Conforme ilustrado nos discursos abaixo: 

 

(...) ele (o professor) priorizava a memorização do conteúdo, 

gostava que decorássemos todo o conteúdo e escrevesse 

idêntico ao que ele havia passado na lousa (P1 – 2009). 

 

 

Ao longo da 5ª série a 8ª série as aulas foram mais tradicionais 

e tínhamos o livro didático como amuleto, tanto por parte dos 

professores quanto dos alunos. As aulas de Ciências eram 

pautadas em conceitos e definições. As atividades em sala e de 

casa se restringiam a cópia de textos e resolução de exercícios 

do livro didático (P5 – 2009). 

 

  

Ensino de Ciências Baseado na Relação com o Cotidiano 

Desde os anos 80 até hoje o reconhecimento do conhecimento das 

representações espontâneas e/ou do cotidiano dos alunos é levado em consideração no 

processo de ensino e aprendizagem. Assertiva corroborada no discurso a seguir: 

 

A professora de Matemática não contava com recursos 

didáticos, no entanto, os que tinham sabiam explorá-los e o que 

é melhor conseguia dar o conteúdo associando com o nosso dia-

a-dia (cotidiano) (P3 – 2009). 

 

 

Segundo o enfoque dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) de Ciências 

Naturais, a aprendizagem provém do envolvimento ativo do aluno com a construção do 

conhecimento e as suas idéias prévias.  

 

As aulas da 4ª série eram expositivas e dialogadas, a professora 

permitia a participação dos alunos, explorando nossas idéias do 

cotidiano, e a partir das mesmas preparava as aulas de Ciências 

(P4 – 2009). 
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Ensino de Ciências Levado para o Laboratório 

A preocupação em desenvolver atividade experimental começou a ter 

presença marcante nas aulas de Ciências. As atividades práticas chegaram a ser 

proclamadas como a grande solução para o ensino de Ciências, as grandes 

facilitadoras do processo de transmissão do saber científico. Fato marcante nos 

discursos elencados: 

 

A aula mais aguardada da semana era a aula prática de Ciências 

isso porque tínhamos a certeza de ver algo diferente que sempre 

despertava a atenção de todos por mais simples que fosse como, 

por exemplo, a mudança de cor em um pedaço de batata 

(identificação do amido) ou mostrar um “pé de galinha” para 

ilustrar os tendões (P5 – 2009). 

 

 

Ensino de Ciências Apenas em Espaços Formais 

O ensino de Ciências pode ser ministrado em diferentes espaços formativos, 

isto é, em espaços formais, informais e não formais. No entanto, alguns professores 

se mostram resistentes a retirar os alunos de sala de aula, restringindo sua prática 

apenas em espaços formais. Conforme mostrado abaixo: 

 

A escola não possuía laboratórios e o professor mostrava ser 

resistente as aulas de campo, dessa forma as práticas e a 

exploração de outros espaços não acontecia. As demonstrações 

práticas de alguns temas abordados no conteúdo ficavam 

restritos no espaço da sala de aula (P2 – 2009). 

 

 

(...) A escola mesmo contando com espaços que podiam 

favorecer ou mesmo despertar nos alunos o interesse por 

determinado conteúdo, não era feito por resistência dos 

professores. A professora de Biologia deu todo o conteúdo de 

Botânica em sala de aula, mesmo a escola possuindo hortas e 

jardins (P1 – 2009). 

 

 

Ensino de Ciências por Meio de Demonstrações 

Frequentemente, o experimento é trabalhado como uma atividade em que o 

professor, acompanhando um protocolo ou guia de experimento, procede à 

demonstração de um fenômeno. Nesse caso, considera-se que o professor realize 

uma demonstração para sua classe, e a participação dos alunos reside em observar e 

acompanhar os resultados. Esse estilo de ensino é referendado no discurso a seguir: 
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Na maioria das aulas práticas propostas pelos professores de 

Ciências acontecia apenas uma demonstração porque eles já 

levavam um roteiro pronto e apenas executávamos que era 

solicitado. Quanto o resultado que devíamos chegar o professor 

“o dava” antes mesmo de realizarmos o experimento (P5 – 

2009). 

 

Podemos observar por meio desse discurso que o estilo do ensino de Ciências 

em experimentos ilustravam conclusões cujos resultados são previamente conhecidos, 

seguidos por algumas discussões sobre aplicações práticas ao final. 

 

Ensino de Ciências Positivista 

As influências da epistemologia positivista foram marcantes no Ensino de 

Ciências e reflete seus marcos até os dias atuais. Dentre as influências podemos 

citar: o conhecimento científico com algo dado e acabado; não problematizado; 

conceitos fragmentados e isolados; massificação dos conceitos e etc. Essas 

influências são claras nos discursos: 

 

No ensino médio, as aulas de Biologia eram conteudistas, 

disciplinares, rígidas e expositivas, usando apostilas e o livro 

didático, percebo que o ensino médio da escola tinha enfoque 

para o vestibular, um objetivo em si mesmo (P2 – 2009). 

 

 

      Ensino de Ciências na perspectiva do movimento CTS 

       Apesar de o movimento CTS ter sua emergência, nos anos 80 e ser 

importante até os dias atuais, seus pressupostos foram silenciados e ocultos durante as 

aulas de Ciências.  

Os conhecimentos científicos eram apresentados como neutros e a-históricos, 

portanto, a consciência, do caráter social e político da Ciência, eram negligenciados 

pelos nossos professores. 

 

O DESAFIO DE ENSINAR CIÊNCIAS NO SÉCULO XXI 

 
A ciência é uma atividade humana, uma construção social, embora 

durante tanto tempo tenha sido transmitida, através dos textos 

escolares e meios de comunicação, com uma imagem de 

neutralidade, guiada pela busca da verdade. (CHASSOT, 1994, p. 

180). 
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Numa sociedade em que o cotidiano dos cidadãos está cada vez mais permeado 

por conhecimentos produzidos pela Ciência, esta tem uma importância primordial no 

processo de formação social e cultural dos educandos.  

Assim, são vários os motivos que nos levam a pensar e estudar a importância do 

ensino de Ciências na educação de um indivíduo. Dentre tantas, destacamos a melhoria 

da qualidade de vida, uma vez que, nossa própria existência depende de como nos 

relacionamos com os outros seres vivos na intricada teia da vida, bem como de nossas 

ações sobre o meio no qual vivemos. Por isso, o ensino de Ciências destaca-se como um 

dos componentes fundamentais da Educação Básica.  

Todavia, numerosos estudos mostram que o ensino de Ciências, na atualidade, 

transmite visões deformadas, tais como: visão descontextualizada, individualista e 

elitista; empírica-indutivista; rígida, algorítmica, infalível; acumulativa e de crescimento 

linear. Estas se afastam notoriamente da forma como se constroem e evolucionam os 

conhecimentos científicos (CACHAPUZ, A. et al, 2005).  

Dessa forma, essas visões de Ciências, transmitidas pelo próprio ensino, 

contribuem para o insucesso escolar e atitudes de rejeição aos conteúdos da Ciência. 

O Ensino de Ciências pautado nessa perspectiva apóia-se em bases 

predominantemente sociológicas, históricas e/ou culturais. Com esse deslocamento, 

passam a ganhar importância os critérios de relevância social e cultural na seleção dos 

conteúdos programáticos de Ciências, bem como, o cotidiano, as experiências anteriores 

e os conhecimentos prévios dos alunos. 

Dessa forma, incentiva-se que a Ciência deixe de ser apresentada apenas do 

ângulo de seus produtos e passe a enfatizar também a sua história, o seu processo de 

produção e as suas relações com a sociedade, visando-se com isso revelá-la como um 

empreendimento humano e desvelá-la dos mitos modernistas com que era envolvida na 

educação escolar (AMARAL, 2006). 

Um agente de destaque no desafio de ensinar Ciências no século XXI é o 

professor que segundo Marcovicht (2000) deve se atentar a escolher metodologias que 

despertem nos alunos raciocínio e criatividade. Além disso, tem que estar preparado 

para extrapolar os limites da sala de aula e associar o conteúdo trabalhado com os fatos 

que acontecem no mundo. 

O professor é responsável pela formação não só de alunos bem preparados, mas 

sim de cidadãos críticos e quando falamos nesse aspecto o aluno não deve ser visto 

apenas como um depósito de conteúdos. Para alcançar esse objetivo o professor deve 

utilizar de atributos como afetividade, criatividade, solidariedade, expressividade, 
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espírito de grupo para conseguir cumprir com os desafios que o processo complexo de 

educação vem passando (MENEZES, 2000). 

São diversos os desafios que o ensino de Ciências enfrentará no século XXI cabe 

então a todos buscar estar preparados, garantindo assim um processo de ensino-

aprendizagem de qualidade para nossos alunos. 

  

... E agora, século XXI 

 

Segue um trecho do livro intitulado A Ciência através dos tempos, em que um 

pouco da história da Ciência, seus desafios, descobertas e pesquisadores são 

apresentados. No final, o autor faz uma reflexão, que tomamos como extremamente 

importante e pertinente. 

A Ciência não tem a verdade e sim algumas verdades transitórias. 

Desejamos mostrar que hoje a Ciência não se distingue pela aplicação 

rigorosa de um método científico único, formado por um corpo de 

regras que os cientistas aplicariam de modo uniforme, procurando 

validar teorias cada vez mais precisas. Não existe esse método único. 

Aquele que tiver a pretensão de agir, prescrever ou decidir em nome 

da verdade absoluta será um pensador medíocre (CHASSOT, 1994, 

p. 179-180). 

 

Estando professores: A contribuição da história do Ensino de Ciências nas práticas 

pedagógicas 

 
Enquanto professora de Ciências/Biologia procuro sempre refletir 

sobre a minha prática, avaliar o que estou fazendo tentando 

identificar os pontos que precisam ser repensados ou mesmo os que 

podem ser mantidos. A História do Ensino de Ciências me ajuda o 

entender como os professores foram adequando o jeito de ensinar a 

cada época e como isso refletiu em suas práticas. Lembrando as aulas 

que tive no ensino fundamental e médio consigo apontar algumas 

mudanças. No entanto, pensando na minha formação enquanto 

professora identifico nas aulas que tive a necessidade de se fazer 

mudanças na forma de trabalhar com os nossos alunos, sempre nos 

era ressaltado a importância e a necessidade de colocá-los como 

sujeito ativos do processo ensino-aprendizagem, mais que ensinar os 

conhecimentos científicos temos que formá-los cidadãos com 

capacidade de questionar, criticar e defender seus interesses. Na 

minha prática não me preocupo em fazer com que os alunos 

memorizem todo o conteúdo, sem ao menos entender o que está 

sendo explicado. Tento optar por metodologias que estimulem e 

despertem o interesse dos alunos em aprender, considero sempre os 

conhecimentos prévios dos alunos acho que isso ajuda no 

desenvolver dos conteúdos trabalhados. Procuro conhecer as 

tecnologias e implementá-las no dia-a-dia da sala de aula quando 

possível e disponível pela escola. Além disso, considero de extrema 

importância que nós professores procuremos estar em formação 
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continuada participando de curso, desenvolvendo projetos e outras 

atividades que possam enriquecer nossa prática (P1- 2009). 

   
Enquanto professor de Ciências procuro trabalhar os conteúdos a 

partir dos conhecimentos que os alunos já possuem quando início 

alguma temática. As aulas são planejadas de acordo com as 

concepções levantadas durante a aula. Para o planejamento das 

mesmas são utilizados vários diferentes livros didáticos, filmes, 

revistas, anúncios de jornais. Quando a temática exige uma aula mais 

prática, essa acontece no laboratório de Ciências. Essa aula é sempre 

preparada em cima de um problema levantado em sala de aula. Após 

o término da aula é exigido dos alunos a construção de um relatório 

de aula que destaque os principais pontos trabalhados na aula, bem 

como os objetivos e os resultados que foram alcançados. As aulas são 

pautadas na exposição do conteúdo, juntamente com diálogos. A cada 

conceito novo, tento contextualizá-lo para facilitar a construção dos 

conhecimentos pelos educandos. O trabalho com os conteúdos de 

Ciências sempre exige uma aproximação com a realidade do aluno, 

pois a partir dessa dinâmica o conteúdo torna-se mais significativo 

para o educando, e dessa forma a aprendizagem efetivará. Ao longo 

de toda a programação do conteúdo de Ciências tentamos trabalhá-lo 

com um caráter histórico e social. Relacionamos a Ciência, 

Tecnologia e Sociedade, destacando e mostrando sempre que o 

conhecimento científico é uma construção humana e esta sujeita a 

fatores circunstanciais, e estes são afetados e afetam as Ciências. 

Podemos observar que os nossos discursos são representativos dos 

acontecimentos que permeiam o século XXI, em que está circunscrita 

a nossa prática como professores de Ciências. Dessa forma, um 

pouco da caminhada da História da Ciência no século XXI, podemos 

inferir que o ensino de Ciências não pode ser desenvolvido como um 

elemento independente do todo social e, além disso, deve auxiliar o 

cidadão na compreensão das múltiplas questões com as quais lidamos 

no nosso cotidiano e que envolvem elementos da ciência e da técnica. 

Percebemos também que, frente às contingências sociais, históricas, 

culturais do século XXI, é necessário que tenhamos a consciências de 

nossos alunos enquanto cidadãos e membros de uma sociedade 

democrática são convocados a discutir e refletir os assuntos que 

envolvem a Ciência e a Tecnologia. Desse modo, eles necessitam de 

algum entendimento científico, para auxiliá-las quer diariamente em 

sua vida pessoal e profissional, quer nas suas decisões no âmbito das 

relações sociais. Isso nos mostra como o entendimento e 

conhecimento do devir histórico do Ensino de Ciências no século 

XXI auxilia nossas tomadas de decisões, e, consequentemente 

orientam nossas práticas pedagógicas (P6- 2009). 

 

Acreditamos que a História da Ciência pode ser um espaço em que o professor 

busca inspiração para definir conteúdos essenciais, suas sequências, bem como 

atividades de práticas de ensino.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As considerações acima acerca dos desafios no ensino de Ciências apontam a 

necessidade de mais pesquisas na formação de professores nessa área do conhecimento.  
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O professor de Ciências e Biologia na contemporaneidade devem ser desafiados 

a ensinar de uma maneira diferente, aumentando os conhecimentos dos alunos de forma 

dinâmica e interessante, uma vez que o século XXI ficará marcado pela presença cada 

vez maior da Ciência e de novas tecnologias na vida dos alunos.  

Sendo assim, o papel do ensino de Ciências deixa de ser o de transformar alunos 

em futuros cientistas, para desenvolver competências e habilidades, que lhes propiciem 

uma postura mais crítica perante a ciência e as suas próprias vidas. Essa idéia é 

reforçada por BIZZO (1998) ao afirmar que ensinar Ciências no mundo atual deve 

constituir uma das prioridades para todas as escolas, que devem investir na edificação 

de uma população consciente e crítica diante das escolhas e decisões a serem tomadas.  
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho foi elaborado a partir de uma pesquisa realizada junto aos 

participantes de um Programa de Formação Continuada promovido pelo Instituto de 

Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia, em parceria com a Pró-Reitoria de 

Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis da mesma instituição. 

Nos dias atuais, a Psicologia tem-se mostrado um campo que abrange diversas 

áreas de atuação. Dentre estes, o campo da escola, de modo mais específico, e da 

Educação, de modo mais amplo, tem sido um dos mais estudados e colocados como 

foco de intervenção do psicólogo. Esta atuação é apoiada na concepção que este tem de 

homem, de sociedade, de como se dão as relações sociais, a relação entre os aspectos 

biológico e social, entre outras. 

Neste momento em que a educação passa por um processo de intensas 

transformações impulsionadas pelas mudanças nos contexto social, econômico e 

político em nosso país e no mundo, emerge a necessidade de que sejam repensadas 

algumas questões que acontecem no interior das escolas e das salas de aula que 

interferem, sobremaneira, na prática pedagógica do professor e no desempenho 

acadêmico apresentado por seus alunos. 

Nessa perspectiva, algumas questões podem ser colocadas: os docentes se vêem 

como sujeitos participativos na construção do processo educativo? os professores 

consideram que a Psicologia pode oferecer subsídios para sua prática pedagógica?  

 

Para responder a estas questões, tivemos como objetivos: identificar, junto aos 

professores, especialistas e gestores64 do Ensino Básico das Redes Educacionais 

                                                 
64

 O curso foi destinado, prioritariamente, a professores das Redes Educacionais Públicas de Uberlândia, 

no entanto, considerando-se a importância da participação de toda a equipe pedagógica (especialistas e 

mailto:fbernardes78@yahoo.com.br
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Públicas de Uberlândia, sua opinião sobre o que é ser professor e quais as contribuições 

que a Psicologia pode oferecer para o cotidiano pedagógico; e elaborar, a partir dos 

dados obtidos com a pesquisa, propostas de formação continuada de professores, que 

possam atender às demandas relacionadas à área da Psicologia e suas implicações para a 

Educação. 

Esta proposta será apresentada em três partes principais: a parte I se refere ao 

referencial teórico utilizado para embasar nossa discussão, que estará dividido em três 

sub-itens. O primeiro intitulado Psicologia e Educação: contexto histórico contará 

sobre a relação entre a Psicologia e a Educação a partir da história da inserção da 

Psicologia na Educação e no Brasil, as concepções sobre as quais baseou sua atuação 

enquanto área científica em contextos educacionais e qual o seu papel nos mesmos. O 

segundo chamado A escola como espaço de atuação do psicólogo descreve as 

possibilidades de atuação do psicólogo escolar frente às problemáticas pelas quais toda 

a comunidade escolar vem passando com as constantes transformações sofridas pela 

sociedade atual. O terceiro, A Psicologia e as contribuições para a formação docente, 

ressalta a importância da atuação do psicólogo escolar na formação de professores65 nos 

diferentes níveis de ensino – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, com 

o objetivo de colaborar para a melhoria da qualidade da prática pedagógica realizada 

por estes junto aos seus alunos, trazendo benefícios a estes e, conseqüentemente, a toda 

a comunidade escolar.  

Na parte II serão apresentados: a metodologia utilizada para a realização do 

trabalho – proposta qualitativa, o instrumento elaborado para os participantes – 

questionário, quem são os professores, especialistas e gestores do Ensino Básico das 

Redes Educacionais Públicas de Uberlândia que concordaram em participar desta 

pesquisa e os passos seguidos para a coleta e a análise dos dados que serão discutidos no 

fechamento desta seção. Na última parte, serão explicitadas considerações finais 

construídas a partir da percepção das pesquisadoras sobre os alcances desta pesquisa, 

com sugestões de encaminhamentos e de propostas de intervenção do psicólogo escolar 

junto ao público pesquisado, que podem servir de suporte para o seu trabalho na 

formação dos professores da educação básica.  

                                                                                                                                               
gestores) nas transformações decorrentes das reflexões propiciadas neste espaço de formação, foram 

destinadas cinco vagas, por turma, para estes profissionais. 

65
 Utilizaremos o termo professor (es) para nos referirmos aos participantes da pesquisa, apesar da maioria 

destes ser do sexo feminino, considerando que gestores e especialistas também atuam na formação de 

crianças e adolescentes que freqüentam as instituições de ensino onde eles trabalham. 
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PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO: CONTEXTO HISTÓRICO 

 

A relação entre a Psicologia e a Educação tem seu marco histórico entre o fim do 

século XIX e o início do século XX, podendo ser percebido em escritos médicos e em 

conteúdos relacionados à ciência psicológica aplicada à formação de professores.  

 A partir dos trabalhos realizados por pesquisadores europeus, a Psicologia 

passou a ser identificada como área de conhecimento científico por estar apoiada em 

experimentos desenvolvidos em laboratório e no modelo das ciências da natureza. No 

Brasil, observou-se que esta área somente se consolidou a partir da década de 60, em 

decorrência do aumento de alunos nas escolas em diferentes níveis de ensino, o que 

acarretou a necessidade de atendimento frente às novas demandas. 

 Esse atendimento foi marcado por uma prática profissional embasada em 

concepções adaptacionistas, que podem ser ilustradas pela história infantil alemã “O 

Barão de Müchhausen”, citada por Bock (2000, pág. 18): 

 

Uma outra vez quis saltar de um brejo, mas, quando me encontrava no 

meio do caminho, percebi que era maior do que imaginava antes. Puxei 

as rédeas no meio de meu salto e retornei à margem que acabara de 

deixar, para tomar mais impulso. Outra vez me saí mal e afundei no brejo 

até o pescoço. Eu certamente teria perecido se, pela força de meu próprio 

braço, não tivesse puxado pelo meu próprio cabelo preso em rabicho, a 

mim e a meu cavalo que segurava fortemente entre os joelhos. 

 
 

 As principais idéias contidas nesta história podem ser as seguintes: que o homem 

é um ser movido por uma força interior dada pela “natureza humana”, deslocado de suas 

condições sociais e com possibilidade de autodeterminação sobre qualquer aspecto de 

sua vida. Conforme Bock (1997, p. 32), essa idéia de natureza humana valoriza o 

individualismo em detrimento da totalidade social e preconiza que “dadas as condições 

sociais adequadas, o indivíduo torna-se o único e exclusivo responsável por seu sucesso 

ou fracasso”. 

 A partir desta representação de homem e de como este se constitui enquanto tal 

pode-se salientar a atuação do psicólogo escolar como clínico, que nesta perspectiva, é 

visto como portador de soluções mágicas e prontas para as dificuldades encontradas, 

podendo decidir e julgar a respeito da adequação ou inadequação das pessoas em geral e 

que tem como papel fundamental tratar os “alunos-problema” e devolvê-los à sala de 

aula bem ajustados. 
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 Na década de 70, houve transformações nos referenciais teóricos que davam 

suporte à atividade do profissional que atuava na área educacional. Concomitante, neste 

mesmo período na Educação, ocorreu uma expansão do número de escolas particulares 

e da busca dos professores pela formação no ensino superior incentivada por políticas 

governamentais. Tal fato provocou um crescimento da categoria profissional do 

psicólogo, mas por outro lado, estes profissionais não encontravam postos de trabalho, 

provavelmente, em razão da não inserção efetiva destes nas instituições educacionais.   

 De acordo com Marinho-Araújo e Almeida (2008), somente a partir da década 

de 80, os psicólogos iniciaram sua participação no cenário social, que naquele momento 

vivenciava uma movimentação da sociedade civil, que lutava por melhores condições de 

vida, o que levou a mudanças nas produções da Psicologia e na relação desta área com a 

Educação.  

Apesar disso, observou-se ainda na década de 90, a utilização de uma Psicologia 

extremamente tradicional, que priorizava os modelos individualistas que concebiam o 

homem como isolado do mundo social (BOCK, 2000; MEIRA, 2000). 

Durante todo este período, a prática profissional psicológica vem sendo 

permeada por reflexões teórico-metodológicas que causam aproximações e 

distanciamentos entre a Psicologia e a Educação em função de “posições ideológicas, 

conceituais e práticas” (MARINHO-ARAÚJO e ALMEIDA, 2008, p. 15). 

Atualmente, o campo da prática profissional psicológica encontra-se alicerçado 

na concepção Sócio-Histórica, na idéia de condição humana, que preconiza que todos os 

elementos do mundo psicológico são forjados nas/pelas relações sociais, que se dão 

num tempo e num espaço histórico. Vygotsky (1987) é um dos teóricos da Psicologia 

histórico-cultural, que procura explicar a constituição social e histórica do psiquismo 

humano ou do próprio sujeito.  

Desse modo, as relações sociais são compreendidas como o território em que 

significados e sentidos são produzidos, veiculados, transformados ou apropriados. As 

práticas psicológicas, portanto, têm como norte de ação/reflexão o compromisso com a 

transformação da realidade, buscando repensar as relações sociais entabuladas no 

contexto educacional, visando redimensioná-las. 

 Nesta perspectiva, o psicólogo escolar é visto como um agente de mudanças, 

tendo como papéis fundamentais: catalisar reflexões; compreender o indivíduo, sem 

perder de vista, sua inserção no contexto mais amplo da organização e analisar a 

instituição como um todo. É necessário, portanto, considerar os vários contextos em que 

a profissão do psicólogo e sua atuação prática estão inseridas.  
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A ESCOLA COMO ESPAÇO DE ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO 

 

No cenário educacional atual, percebe-se a extrema valorização dos processos de 

ensinar e aprender direcionados para a consolidação de determinadas competências, que 

atendam à lógica do mercado. Isso pressupõe trabalhadores polivalentes, criativos, 

capazes de trabalhar em equipe, enfim, flexíveis, havendo uma busca incessante pela 

informação, muitas vezes, independente da crítica em relação ao que se aprende e ao 

próprio modelo proposto. 

A escola possui rituais característicos, práticas de dominação/subordinação, 

relações sociais hierarquizadas, valores enfim consoantes com os da sociedade na qual 

se insere e que compõem o universo escolar e social. Portanto, há uma contradição, pois 

ao mesmo tempo em que atua como agência promotora de exclusão social, a escola é 

entendida como lócus de produção/socialização/apropriação de conhecimentos 

historicamente produzidos, o que a caracteriza como instituição singular, inserida num 

contexto social mais amplo. 

Esta contradição revela que as escolas têm assumido práticas pedagógicas 

promotoras de fracasso escolar, permeadas por mecanismos de disciplinamento, 

veiculando conhecimentos enquanto verdades absolutas e, ao mesmo tempo, negando a 

existência de outros saberes. Diante desse contexto, é possível o psicólogo atuar dentro 

das escolas? Como as diversas psicologias podem ser utilizadas nestas instituições?  

A resposta a estas duas questões é sim, se entendermos que a comunidade 

escolar é constituída por alunos, pais, professores, demais funcionários e toda a 

comunidade em geral. Assim, pode-se compreender que existem várias possibilidades 

de atuação psicológica em contextos educacionais consoantes com a perspectiva social 

crítica, mais especificamente a partir da psicologia histórico-cultural.  

As possibilidades de atuação que decorrem dessa premissa são, portanto: 

relações professor/alunos; relações alunos/alunos; relação escola/pais ou responsáveis; 

relações professores/equipe técnico-pedagógica/direção; relações 

professores/alunos/auxiliares de serviços gerais, entre outras. Desse modo, o psicólogo 

atua como um profissional de escuta, que segundo Paulo Freire (1996, p. 135) significa 

“a disponibilidade permanente por parte do sujeito que escuta para a abertura à fala do 

outro, ao gesto do outro, às diferenças do outro”. Sendo assim, a criticidade deve ser 

parte integrante do pensar e do fazer de todo profissional de Psicologia, não importando 

a linha teórica que o balize, tampouco sua área de atuação. 
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Neves e Almeida (2003) propõem três diretrizes para a atuação prática do 

psicólogo na escola, são elas: a ressignificação dos procedimentos de atuação pelos 

psicólogos escolares; contribuições mais amplas ao trabalho do professor e à sua prática 

educativa; e, por fim, a participação do professor no processo de avaliação, atendimento 

e acompanhamento dos alunos.  

Martinéz (2003) também nos aponta algumas possibilidades de atuação do 

psicólogo em contextos educacionais, a saber: construção da proposta pedagógica da 

escola; o trabalho como consultor ou assessor; a coordenação, elaboração, execução e 

avaliação de projetos de trabalho específicos, nos quais o psicológico constitui um 

elemento relevante; a participação ativa na formação continuada de professores; a 

participação no desenho e execução do sistema de seleção de professores e 

coordenadores pedagógicos. 

 

A PSICOLOGIA E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DOCENTE 

 

Conforme já foi relatado anteriormente, para que o psicólogo atue sobre a 

realidade escolar, ele deverá fazê-lo a partir de uma reflexão sobre as concepções de 

homem, escola e educação, bem como sobre as relações que são estabelecidas dentro 

desse contexto. Neste sentido, a formação de professores precisa ser proposta numa 

perspectiva que promova uma melhoria na qualidade de sua prática pedagógica. Sendo 

assim, apresentaremos os diferentes níveis de ensino, que são campos de atuação da 

Psicologia Escolar e, que serão posteriormente discutidos na pesquisa a ser apresentada. 

 

1. Psicologia Escolar na Educação Infantil 

Conforme o art. 30 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

9394/96, a Educação Infantil é considerada a primeira etapa da Educação Básica e tem 

como finalidade promover o desenvolvimento integral da criança até 6 anos de idade. 

Ela deverá ser oferecida em creches ou equivalentes para crianças de até 3 anos de idade 

e em pré-escolas para crianças de 4 a 6 anos de idade. 

Nesta faixa etária é importante que o trabalho do educador seja construído 

respeitando a infância da criança, suas manifestações culturais e sua identidade, 

acolhendo-a em suas necessidade e interesses, utilizando-se para isso da arte, da 

criatividade, da brincadeira, da afetividade, permitindo que a criança possa expressar 

anseios, idéias, expectativas, desejos e esperanças. 
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Sendo assim, a Psicologia Escolar pode atuar na formação do educador na 

perspectiva da contínua revisão e transformação das práticas educativas, 

proporcionando subsídios teórico-práticos para a consolidação de um trabalho 

educativo, que contribua para uma melhor compreensão dos aspectos referentes a 

afetividade, emoção, cognição, socialização, linguagem, desenvolvimento em geral, 

atitudes e posturas nas relações humanas (ANTUNES, 2003). 

 

2. A Psicologia Escolar no Ensino Fundamental 

O Ensino Fundamental, segundo o art. 32 da LDB, tem por objetivo a formação 

básica do cidadão voltada para: o desenvolvimento de sua capacidade de aprender e 

dominar a leitura, a escrita e o cálculo; a compreensão do seu ambiente natural e social; 

a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; e o 

fortalecimento das relações vinculares, que sustentam a vida social.  

Para este público, a prática pedagógica do professor precisa ser refletida 

teoricamente para que ele possa ressignificar o seu fazer pedagógico, respeitando a 

diversidade e a formação do educando nas dimensões biológicas, psicológicas, sociais, 

históricas e culturais. 

A partir dessas considerações, a Psicologia Escolar enfatiza em suas 

intervenções junto ao professor, que para que o ato de aprender e de ensinar possa 

acontecer, é preciso que sejam respeitados os desejos daquele que ensina e daquele que 

aprende, pois é nas relações estabelecidas entre ambos que dar-se-á a construção do 

conhecimento e a formação pessoal do aluno e a formação pessoal e profissional do 

professor. 

3. A Psicologia Escolar e o Ensino Médio 

Considerada como a etapa final da Educação Básica, o Ensino Médio, tem como 

finalidade, conforme o art. 35 da LDB, a consolidação dos conhecimentos oriundos do 

Ensino Fundamental; a inserção de conteúdos relacionados ao trabalho e à cidadania do 

educando; o desenvolvimento deste como pessoa, nos aspectos relacionados à formação 

ética, à autonomia intelectual e ao pensamento crítico; e a capacidade de estabelecer 

relações entre a teoria e a prática em cada disciplina aprendida. 

No período da adolescência, faixa etária em que se encontram os alunos do 

Ensino Médio, é preciso que o professor se atente para a compreensão desta fase não 

apenas como um período de crise, de questionamentos, de conflitos relacionados à 

autoridade docente e familiar. Mas, principalmente, enquanto uma possibilidade de 
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construção e consolidação de uma identidade, devendo para isso respeitar o aluno em 

suas experiências, vivências, emoções, culturas, valores e trajetórias, considerando-o 

como um sujeito capaz de transformar a realidade em que vive (ANTUNES, 2003). 

Diante disso, a Psicologia Escolar tem como papel buscar a superação de um 

modelo clínico historicamente construído, devendo ter conhecimentos relacionados ao 

tema da adolescência e outros decorrentes deste: sexualidade, relação com a família, 

relação com a escola, relação com seus pares, escolha profissional. Assim, a formação 

do professor deve priorizar a diversidade cultural na construção da identidade do 

educando e do educador que atua com os mesmos. 

  

METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa foi construída a partir da abordagem qualitativa que tem como 

propósito, segundo Diehl e Tatim (2004), descrever a complexidade de determinado 

problema e possibilitar o entendimento das particularidades do comportamento dos 

indivíduos. Para estes autores, os estudos realizados dentro desta abordagem 

“apresentam-se de forma descritiva, com enfoque na compreensão e na interpretação à 

luz dos significados dos próprios sujeitos e de outras referências afins da literatura” (p. 

52).  

Dentro dessa perspectiva, esta proposta preocupou-se em investigar a opinião 

dos docentes participantes sobre a caracterização dos professores e como a Psicologia 

poderia colaborar para o mesmo em sua prática cotidiana. Como instrumento foi 

utilizado um questionário aberto dividido em duas partes: na primeira foram solicitados 

aos participantes alguns dados para sua identificação como: idade, sexo, estado civil, 

grau de escolaridade, função, tempo de serviço e tipo de instituição; a segunda parte 

continha duas questões, a saber: Na sua opinião, o que é ser Professor? Quais são as 

contribuições que a Psicologia pode oferecer para o cotidiano pedagógico? 

 No último dia do curso, todos os participantes responderam individualmente ao 

questionário, que lhes foi entregue e explicado por alunos do curso de Psicologia que 

atuavam como estagiários no projeto e preenchido frente a estes e ao professor do 

Instituto de Psicologia que ministrou o módulo na ocasião. Foi-lhes explicado sobre o 

sigilo de sua identidade e sobre a importância da participação de todos para que 

buscássemos subsídios para a montagem e consecução de novas propostas que 

realmente atendessem às necessidades formativas do professores. O tempo máximo de 

espera para o preenchimento do mesmo foi, em média, de 20 minutos para os 



235 

 

participantes dos três grupos: educação infantil, ensino fundamental e médio, ao término 

do qual o questionário foi entregue aos estagiários. 

Participaram desta pesquisa, vinte e oito profissionais da Educação Infantil, 

vinte e seis do Ensino Fundamental e trinta e sete do Ensino Médio66. Faremos a 

caracterização dos mesmos a seguir. 

1 – Idade 

 Podemos observar, conforme o gráfico 1, que 61% dos participantes têm mais de 

36 anos, sendo que no ensino fundamental e no ensino médio têm, um profissional cada, 

com idades que variam entre 50 e 55 anos.  O ensino médio é o nível de ensino em que 

há uma concentração maior de professores que têm entre 26 e 30 anos e a educação 

infantil de professores entre 41 e 45 anos. 

Gráfico 167 - Idade dos participantes da pesquisa 
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2 - Sexo 

 Nesta pesquisa, 90% dos participantes são do sexo feminino, sendo que os 

homens atuam somente no Ensino Médio, confirmando a docência, principalmente, na 

educação infantil e no ensino fundamental, como uma profissão exercida 

predominantemente por mulheres. 

 

3 - Estado civil 

 Os participantes, em sua maioria, são casados (57%). Do restante, 33% são 

solteiros, 8% são divorciados, 1% são desquitados e 1% são separados judicialmente. 

Esta porcentagem é a mesma para os três níveis de ensino. 

 

                                                 
66

 Para o curso foram abertas 40 vagas por turma. Porém, houve evasão durante o desenvolvimento do 

mesmo, o que fez com que no último dia não tivesse o mesmo número de pessoas, respondendo ao 

questionário. 

67
 Todos os gráficos foram organizados pelas pesquisadoras. 
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4 – Escolaridade 

 Percebemos, no gráfico 2, que 85% dos professores possuem curso superior 

completo e/ou pós-graduação, ou superior em curso. Existem, ainda, 15% de 

professores que atuam na docência somente com o segundo grau na educação infantil e 

no ensino fundamental, fato que pode ser justificado pelo que está escrito no artigo 62 

da legislação atual do nosso país, LDB 9394/96, que afirma que para atuar na educação 

básica o docente deverá cursar nível superior, em curso de licenciatura, de graduação 

plena, em universidades e institutos superiores de educação. Mas ressalta também que 

pode ser admitido o ensino médio, na modalidade Normal, como formação mínima para 

o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino 

fundamental. 

Gráfico 2 - Escolaridade dos participantes da pesquisa 
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5 – Função 

 A grande maioria dos participantes (83%) foi de professores que se dividiram 

nos três níveis de ensino. O ensino fundamental e o ensino médio preencheram as cinco 

vagas disponíveis aos gestores escolares, mas na educação infantil sobraram três vagas 

no curso de formação continuada destinadas a este público. 

 

 

6 – Tempo de serviço 

 Houve uma maior concentração de professores com até 15 anos de tempo de 

serviço (84%), como podermos verificar no gráfico 3. Somente 9% têm entre 16 e 20 

anos e 7% possuem mais de vinte e um anos, sendo que na educação infantil não 

existem profissionais com este tempo de serviço. O ensino médio é o nível de ensino 

onde se localiza a maior porcentagem de professores iniciantes (13%), considerados 

aqueles que possuem até 5 anos de profissão, seguido pela educação infantil. 

Gráfico 3 - Tempo de Serviço dos participantes da pesquisa 
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7 – Tipo de instituição 

 Os professores participantes pertenciam 55% a instituições municipais da cidade 

de Uberlândia/MG, 26% a instituições estaduais, 16% a organizações não 

governamentais e 3% a instituições federais. 

 

APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

 

A apresentação dos dados desta pesquisa será realizada em três blocos referentes 

aos níveis de ensino: o primeiro bloco versará sobre as respostas dos participantes da 

Educação Infantil; o segundo do Ensino Fundamental e o terceiro do Ensino Médio. 

Após esta, faremos uma discussão, analisando as concepções dos respondentes, 

embasados pela literatura relacionada à área.  

I) Participantes da Educação Infantil 

Com relação ao que é ser professor, 50% dos participantes se referiram a formas 

do docente participar do processo de aprendizagem do aluno. A maioria destes (28%) 

acredita ser o professor um mediador de conhecimentos para o aluno, 18% o 

mencionam como orientador e somente 4% como um condutor da aprendizagem do 

educando. 

Metade dos educadores (50%) se referiu às funções que devem ser exercidas por 

este profissional, tais como: o professor deve, ao mesmo tempo, ensinar e aprender 

(14%); trabalhar a percepção e a leitura de mundo (11%); formar cidadãos (7%) e o 

caráter da criança (4%). Algumas características pessoais do professor foram 

apresentadas por 14% dos participantes como: gostar do que faz; ter responsabilidade e 

dedicação; ser amigo e ter o dom do amor. 

Quanto às contribuições da Psicologia para o cotidiano pedagógico, podemos 

dividir as respostas em quatro categorias de análise. A primeira diz respeito à 

compreensão das pessoas de modo geral, citada por 53% dos participantes, dentre os 
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quais 21% se referiram à personalidade e ao comportamento das pessoas; 18% à 

compreensão e aceitação das diferenças e 14% ao entendimento da relação aluno-

família-escola-professor. A segunda se refere às contribuições para a compreensão do 

aluno, apresentadas por 39% dos participantes, sendo que 25% salientaram a 

possibilidade de conhecer melhor sobre faixa etária com a qual trabalha; 3,5% se 

referiram ao desenvolvimento cognitivo; 3,5% ao desenvolvimento emocional; 3,5% ao 

processo de desenvolvimento e 3,5% à psique do aluno. A terceira diz respeito à prática 

pedagógica citada por apenas 3% dos participantes que a relaciona à possibilidade da 

Psicologia ajudar para que o docente trabalhe melhor com os alunos. A quarta categoria 

seria a contribuição para a compreensão de si, ressaltada por 3% dos participantes, que 

abordou que a Psicologia poderia ajudar o docente a conhecer-se melhor. 

 

II) Participantes do Ensino Fundamental 

Sobre o que é ser professor, 57,6% dos participantes do Ensino Fundamental se 

referiram à condução do processo ensino-aprendizagem, dentre os quais 23% entendem 

que este profissional é mediador do conhecimento; 19,4% o vêem como capaz de 

ensinar e aprender; 7,6% como transmissor de conhecimento; 3,8% que ele propicia e 

facilita experiências ao aluno; 3,8% que é aquele que busca inovações e adquire novos 

conhecimentos;  

Alguns professores (23%) destacaram aspectos relacionados ao aluno: 3,8% 

salientaram que o professor deve informar e formar o aluno; 11,5% que ele deve 

despertar o interesse do aluno; 3,8% de que precisa acreditar no potencial de mudança 

de cada aluno e 3,8% de conhecer bem o aluno. 

As características relacionadas à postura do professor foram descritas por 19% 

dos docentes, sendo que 7,6% afirmaram que ele deve ser amigo; 3,8% que deve ter 

ética e compromisso com o que faz; 3,8% ter amor pelo que faz e 3,8% ter abertura para 

um diálogo crítico e reflexivo. 

No que se refere às contribuições da Psicologia para o cotidiano pedagógico 

61,5% dos professores relacionaram a importância desta área de estudos para a 

compreensão do aluno, sendo que 30,7% gostariam de entender e lidar melhor com ele; 

15,5% de entender o seu comportamento; 7,7% se referiram à formação do aluno; 3,8% 

destacaram o conhecimento do quadro psicológico da criança; e 3,8% o 

desenvolvimento, cognitivo, social, afetivo, psicomotor desta. 

A compreensão da prática pedagógica foi destacada por 34,6% dos participantes, 

dos quais 19,4% destacaram as contribuições para o fazer pedagógico; 3,8% para o 
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processo de aprendizagem; 3,8% às orientações a fatores que o professor e a escola não 

sabem lidar; 3,8% ao crescimento na vida profissional; e 3,8% afirmaram que a 

Psicologia pode proporcionar caminhos para se atingir os objetivos da educação. Quanto 

à compreensão de si, apenas 3,8% dos professores se referiram à possibilidade de a 

Psicologia contribuir para uma maior segurança no exercício da função de acordo com o 

cargo. 

 

III) Participantes do Ensino Médio 

Sobre o conceito de ser professor, 19% dos professores do ensino médio 

apresentaram as contribuições que o professor pode oferecer aos seus alunos: 8,1% 

afirmaram que ele pode ajudá-lo a adquirir conhecimento; 8,1% que ele aponta o 

caminho a ser seguido; 2,8% que ele o leva a novas descobertas. 

A forma de participação do professor no processo de aprendizagem do aluno foi 

citada por 37% participantes que o definiram como: 16% orientador, facilitador; 13% 

mediador; 5% que compartilha conhecimento com o aluno; 3% transmissor do 

conhecimento. Dentre as suas atribuições para com o educando foram citados por 14% 

dos participantes as seguintes: 8% formar cidadãos críticos; 3% contribuir para o 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e social do aluno; e 3% construir vínculo com o 

aluno. 

Algumas características pessoais que o professor deveria ter foram apresentadas 

por 19% dos participantes: 8% acreditar na transformação do mundo; 5% ser humano, 

ter atitude, determinação e vontade de mudança; 3% ser competente; 3% ser atento com 

a educação no cotidiano. Por fim, 11% dos participantes afirmaram que ser professor é 

um ato de amor, doação, participação, compromisso, sofrimento, dedicação, angústia, 

renúncia. 

 Em relação às contribuições da Psicologia para o cotidiano pedagógico, os 

professores do ensino médio as relacionaram, em maior porcentagem, à compreensão de 

sua prática pedagógica, como pode ser percebido nas respostas de 46% participantes: 

11% compreensão dos conflitos vivenciados no ambiente; 8% compreensão da relação 

professor-aluno; 5,4% ajuda a orientar o professor em seu trabalho; 5,4% orientação 

quanto às metodologias específicas; 2,7% entendimento do conviver diário; 2,7% 

entendimento dos processos de ensino-aprendizagem; 2,7% contribuição com a 

transformação e com o sucesso escolar; 2,7% integração; 2,7% formação do professor; 

2,7% melhorar o funcionamento do cotidiano pedagógico;  
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As contribuições para a compreensão do aluno foram apresentadas por 40% dos 

participantes: 18,9% entender o desenvolvimento por faixa etária; 8% entender o 

comportamento; 5% lidar com as diferenças; 2,7% percebê-lo em suas diferenças; 2,7% 

respeitar suas limitações; 2,7% orientação dos pais quanto aos conflitos emocionais dos 

alunos; A compreensão das pessoas, de forma geral, também foi citada por 14% dos 

participantes: 8% compreensão do ser humano; 6% entender o outro enquanto ser. 

 

DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 Primeiramente é preciso salientar que esta investigação procurou se pautar pelo 

entendimento de que o professor, independente de seu nível de atuação (Educação 

Infantil, Ensino Fundamental ou Ensino Médio), é um profissional ativo e participante 

no seu ambiente de trabalho e que, por isso, deve se preocupar não somente com suas 

formas de atuação, mas também com as teorias e as ideologias que a permeiam. Isso 

significa pensar que é sempre necessário fazer uma reflexão sobre as representações que 

se tem de Educação, desenvolvimento e processo ensino-aprendizagem. 

 Podemos verificar que, tanto na primeira quanto na segunda questão, os 

participantes dos três níveis de ensino atribuem à Psicologia a participação na formação 

do professor voltada basicamente para a compreensão do comportamento e do 

desenvolvimento individual e coletivo do aluno, mencionando, em suas respostas, mais 

aspectos relacionados ao aluno como o seu processo de aprendizagem e o seu 

comportamento do que aqueles relacionados ao próprio professor ou à sua prática 

pedagógica.  

 Todos os professores reconhecem que uma das atribuições do professor é atuar 

na formação do aluno enquanto cidadãos críticos. Isso revela que os docentes 

conseguem compreender seu papel de agentes transformadores já que se atentam para a 

necessidade de não apenas transmitirem o conhecimento, mas de compartilhá-lo com os 

educandos, realizando uma troca de experiências que será importante não somente para 

seu aluno, mas também para seu desenvolvimento profissional.  

Fonseca (2002, p. 96) esclarece que, neste sentido, a prática do professor deve 

ser entendida como  

um processo de intervenção livre e criativo sobre o real problemático e 

problematizador. No campo da prática reflexiva, ocorre um diálogo entre 

professor-aluno real, criando novos espaços de conhecimento, novos 

significados, novas redes de comunicação, o que potencializa o processo 

formativo, a reconstrução das experiências, a produção de saberes e o 

desenvolvimento profissional. 
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Observamos, também, que todos os participantes apresentam o professor como 

mediador do processo de aprendizagem do aluno, o que reforça a idéia de que a 

interação entre ambos é necessária para o desenvolvimento do processo ensino-

aprendizagem, e que conforme já foi ressaltado por Vygostky (1987), o docente possui 

papel essencial ao atuar juntamente com o aluno na zona de desenvolvimento proximal, 

que é considerado o espaço em que o educando já realiza atividades com a ajuda de 

parceiros mais experientes.   

Nessa perspectiva, Cunha (2000) afirma que a escola é um espaço para onde 

convergem as mais diversas formas de se pensar e agir sobre o processo educacional, 

principalmente, no que se refere à riqueza das relações inter e intra-subjetivas. 

Considerando-se que nessas relações serão construídas as bases para a construção do 

conhecimento entre alunos e professores. 

Por outro lado, em nossa pesquisa, percebemos que, infelizmente, os docentes do 

ensino fundamental e médio ainda se referem ao professor como transmissor do 

conhecimento, o que nos remete à visão tradicionalista de ensino, em que o aluno é 

passivo na produção do conhecimento. Atualmente, podemos constatar algumas 

mudanças na forma com que os docentes compreendem o seu papel, mas, no entanto, 

sua prática ainda parece estar arraigada numa relação unilateral entre professor e aluno, 

na qual aquele ensina e este aprende.  

Todos os docentes apontaram características pessoais positivas que o professor 

deverá ter como gostar do que faz; ter responsabilidade e dedicação; ser amigo; ter o 

dom do amor; ter ética e compromisso com o que faz; ter amor pelo que faz; ter abertura 

para um diálogo crítico e reflexivo; deve acreditar na transformação do mundo; ser 

humano, ter atitude, determinação e vontade de mudança; ser competente; ser atento 

com a educação no cotidiano.  

Cunha (apud Morosini, 2001, p. 16) descreve as características daqueles 

docentes que apresentam um desempenho de excelência: 

um cidadão competente e competitivo; inserido na sociedade e no 

mercado de trabalho; com maior nível de escolarização e de melhor 

qualidade; utilizando tecnologias de informação na sua docência; 

produzindo seu trabalho não mais de forma isolada, mas em redes 

acadêmicas nacionais e internacionais; dominando o conhecimento 

contemporâneo e manejando-o para a resolução de problemas, etc. Um 

docente que domine o trato da matéria do ensino, a integre ao contexto 

curricular e histórico social, utilize formas de ensinar variadas, domine 

a linguagem corporal/gestual e busque a participação do aluno. 
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É importante salientar que essas características são construídas permanentemente 

ao longo da vida pessoal e profissional do sujeito. No caso do docente, Nóvoa (1991, p. 

70) aponta que: “estar em formação implica um investimento pessoal, livre e criativo 

sobre os percursos e os projetos próprios, com vista à construção de uma identidade 

pessoal, que é também uma identidade profissional”. 

Os professores do ensino médio relataram alguns sentimentos que perpassam a 

profissão e que, atualmente, são vivenciados por aqueles que atuam na área. Para eles, a 

docência, além de ser um ato de amor, doação, dedicação, participação, compromisso, 

também se relaciona com sofrimento, angústia, renúncia.  

Ao voltarmos nossa atenção para o trabalho do professor é preciso salientar que 

esses sentimentos associados a algumas características pessoais de cada docente, 

assumem dimensões potencializadas, pois além de se depararem com as dificuldades, a 

docência exige o contato direto e diário com os alunos, com as preocupações e com os 

problemas vivenciados por eles dentro e fora da escola, fazendo com o que o professor 

tenha que compartilhar com seus educandos muito mais do que uma relação de ensino e 

aprendizagem, estabelecendo uma relação de afeto e de cuidado.  

Sobre esta situação retratada, Perrenoud (1999, p. 19) afirma que 

 

o desenvolvimento profissional, a realização de certos objetivos, a perda 

de ilusões, o esgotamento mental e o cansaço dos professores em 

exercício, as tomadas de consciência, as reformas de todos os gêneros, a 

recomposição do público escolar, a degradação das condições de trabalho 

ou de recursos, faz com que a questão do sentido do ensino e da escola 

não possa ser satisfatória e definitivamente respondida. 

 

 

Percebemos que pouca ênfase foi dada na fala dos professores sobre a 

importância de ser pensada e discutida a qualidade das relações afetivas estabelecidas 

entre professores e alunos no processo de ensino aprendizagem. Assim, gostaríamos de 

ressaltar que as relações de mediação feitas pelo professor devem ser sempre permeadas 

por sentimentos de acolhimento, simpatia, respeito, apreciação, além de compreensão, 

aceitação e valorização do outro. Para Leite e Tassoni (ano), estes sentimentos 

vivenciados “não só marcam a relação do aluno com o objeto de conhecimento, como 

também afetam a sua auto-imagem, favorecendo a autonomia e fortalecendo a confiança 

em suas capacidades e decisões” (p. 136). 

Os professores ressaltaram a necessidade do entendimento sobre o 

desenvolvimento do aluno em suas diversas fases para que possa atendê-lo em suas 

necessidades, respeitando suas limitações e desenvolvendo suas capacidades. Tal 
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interesse pode ser justificado pela inclusão de pessoas com necessidades educacionais 

especiais que está acontecendo no país e que salienta, ainda mais, a importância dos 

profissionais da educação entenderem o aluno como sujeito único e, assim, formularem 

propostas de trabalho utilizando-se de metodologias, recursos e conteúdos adequados 

que contribuam efetivamente para o melhor desempenho acadêmico do aluno. 

Uma menção à família foi realizada somente uma vez por um docente em cada 

um dos níveis de ensino estudados, o que nos leva a pensar que este importante 

componente da comunidade escolar não está sendo valorizado como tal, e também, que 

a proposta da parceria entre escola e família, entre professor e pais, não está sendo 

construída no dia a dia da vida escolar dos alunos. Isso, certamente, compromete a 

resolução de conflitos no ambiente escolar e na colaboração para a formação dos 

educandos a partir de um discurso coletivo que enfatize valores morais, normas, regras e 

concepções de mundo e de homem, condizentes com o sujeito crítico e participativo que 

se quer formar.  

Os professores da educação infantil ressaltaram, em suas respostas, 

contribuições da Psicologia voltadas para a compreensão das pessoas de forma geral, 

seguida pela compreensão dos alunos. Somente um participante abordou aspectos da 

compreensão de si e da prática pedagógica que realiza em seu cotidiano. Tal fato nos 

permite inferir que o docente ainda entende a psicologia como um campo que estuda 

basicamente o comportamento do aluno e das pessoas de modo geral, não interferindo 

também na pessoa do professor e nas relações que são estabelecidas por toda a 

comunidade escolar no interior das escolas e também fora dela, que influenciam 

positiva ou negativamente no processo de ensino aprendizagem que ocorre no interior 

das salas de aula.  

Esta percepção apresentada acima pode também ser verificada nas respostas dos 

professores do ensino fundamental que enfatizaram as contribuições da Psicologia para 

a compreensão do aluno, seguida pela compreensão da prática pedagógica. Já para os 

docentes do ensino médio, esta área do conhecimento poderá contribuir para a 

compreensão da prática pedagógica, objetivando orientar o professor na forma de 

conduzir o processo de aprendizagem respeitando os alunos, relacionando-se bem com 

ele, mas também entendendo e sabendo como resolver os conflitos advindos deste 

ambiente e utilizando metodologias adequadas para o bom desenvolvimento do aluno. 

A partir do exposto, é importante ressaltar a importância da atuação do psicólogo 

nas escolas, não podendo ser visto somente como um “resolvedor” de problemas ou 

mesmo um mero divulgador de teorias e conhecimentos psicológicos. Para Tanamachi e 
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Meira (2003, p. 45), ele precisa ser pensado como um profissional que pode, dentro de 

sua área específica de atuação, colaborar com a escola na remoção de obstáculos que 

surgem na relação do sujeito com o conhecimento, além de contribuir para “formar 

cidadãos por meio da construção de práticas educativas que favoreçam processos de 

humanização e reapropriação da capacidade de pensamento crítico”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa ora relatada nos direciona para a necessidade da Psicologia investir 

em reconstruir sua história junto às instituições escolares e aos atores que nela 

convivem, para que seja ultrapassada a concepção adaptacionista de que a “culpa” pelo 

fracasso do aluno é do próprio aluno, para que possa realmente se adentrar nos 

ambientes educativos e atuar com todos os envolvidos direta ou indiretamente no 

processo educativo, bem como nas relações estabelecidas entre todos que possam 

interferir na aprendizagem do aluno em sala de aula. Além desta, outra necessidade que 

se faz salutar é a Psicologia continuar investindo na formação docente, acreditando ser a 

mesma uma possibilidade de melhorar o desempenho acadêmico dos alunos e, por que 

não dizer, a vida de milhares de estudantes que não são respeitados em suas 

necessidades e que, por isso, mantém-se nas escolas sem desenvolverem todo o 

potencial que possuem dentro de si. 

Sugerimos, a partir deste trabalho, que propostas de formação para professores 

da educação básica promovam ações que possam, dentre outras questões: discutir as 

possibilidades de atuação do psicólogo escolar e as contribuições do campo da 

Psicologia, conforme já foram apresentadas anteriormente neste texto, para que os 

docentes percebam este profissional como um parceiro que os ajude na reflexão de sua 

prática cotidiana e a pensar em alternativas para a resolução das problemáticas 

vivenciadas no seu dia a dia; refletir com os mesmos sobre a pessoa do professor, sua 

identidade, seus anseios, suas necessidades, seus valores, seus saberes, as práticas que 

desenvolvem em sala de aula, considerando-se ser a identidade pessoal atrelada ao 

desenvolvimento da identidade profissional do docente; enfocar os conteúdos da 

Psicologia que possam subsidiar a prática do professor, bem os recursos e metodologias 

mais adequadas para o desenvolvimento e para a aprendizagem dos alunos nos mais 

diferentes níveis de ensino; e oferecer um espaço de escuta e de reflexão da realidade do 

docente e de seus alunos, bem como de construção de alternativas que os permita agir 
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de maneira diferenciada tão logo tenha oportunidade e que objetive sua participação no 

sucesso escolar do educando.   

Para que isto possa se tornar realidade, é preciso que psicólogos, docentes e 

demais profissionais da Educação, que atuam direta ou indiretamente na escola, 

viabilizem momentos e espaços de discussões e análises dos elementos que compõem as 

práticas pedagógicas e psicológicas no âmbito educacional, contribuindo assim, para a 

promoção da qualidade de vida do professor e, consequentemente, para a melhoria da 

qualidade do processo educativo. Além disso, faz-se necessário que a elaboração e o 

desenvolvimento das políticas educacionais possam ter uma compreensão mais 

ampliada sobre os aspectos que envolvem o trabalho docente, como também a pessoa do 

professor que o exerce. 
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INTRODUÇÃO 

A maneira que as pessoas pensam e agem são reflexos dos conhecimentos e das 

experiências adquiridas ao longo da vida. Os docentes universitários na medida que 

estudam e observam os colegas em suas práticas diárias, vão aperfeiçoando o modo de 

organizar e desenvolver as atividades pedagógicas. Assim, o questionamento inicial será 

de que se a formação inicial do professor voltada para a área técnica influiu na sua 

prática pedagógica? Ou será que a prática pedagógica atual deste docente é fruto das 

observações e pesquisas sobre educação e qual a melhor forma de atender aos seus 

alunos? 

Sabe-se que a profissão docente dos cursos superiores não é qualificada por um 

curso específico e está regulamentada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 

9394/96) e que requer que o docente seja preparado nos cursos de pós-graduação stricto 

sensu através principalmente das disciplinas relacionadas à metodologia do ensino 

superior e/ou mediante o estágio de docência, que não é obrigatório. Segundo Baraúna e 

Silva (2007, p. 207), a exigência legal para as instituições de ensino superior é que 

tenham 30% de seus docentes com titulação de mestrado e doutorado, o que fortalece a 

pós-graduação stricto sensu em lugar da formação docente. 

Exige-se, hoje, um docente com perfil que passa pela formação 

científica do professor em sua área de conhecimento. Isso quer dizer 

professores com mestrado e doutorado, com conhecimento do 

complexo processo histórico de constituição de sua área; com 

compreensão ampla e crítica dos métodos que produziram o 

conhecimento acumulado em sua especificidade, de modo a iniciar os 

alunos nos fundamentos e nos métodos que produziram e produzem 

ciência. (BARAÚNA E SILVA, 2007, p. 207) 

 

Ainda, segundo Malusá (2003, p.147), “O ser profissional-professor, hoje, exige 

muito além do que apenas o domínio do conteúdo específico a ser trabalhado. [...] 

falamos hoje de novos conceitos que compõem o mundo”. 
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Álvares (2006, p.26) escreve que no ensino superior é valorizado os 

conhecimentos que os docentes possuem em sua área de formação e também a sua 

experiência profissional.  

[...] é necessário. Acima de tudo, ser um bom profissional com sólida 

formação. Quanto à profissão docente e suas especificidades, tais 

como: conhecimento pedagógico, domínio de métodos e técnicas de 

ensino, dentre outros, supõe-se que tal profissional aprenderá com o 

tempo, ou melhor, com a prática. (p. 27) 

 

No ensino superior, cada vez mais há professores com perfil diversificado e 

contemplando profissionais oriundos das mais diversas áreas do conhecimento para 

compor o ensino superior profissional. O que pode ser observado é que em sua maioria 

estes profissionais estão preparados para exercer com qualidade a sua profissão mas 

estão despreparados pedagogicamente para exercer a docência universitária. A própria 

pratica do dia a dia será suficiente para fornecer-lhe os requisitos pedagógicos para 

exercer a docência. 

As Instituições de Ensino Superior e a própria legislação educacional não impõe 

nenhuma exigência de formação pedagógica para o docente universitário, mas somente 

a qualificação profissional compatível com a disciplina que vai ministrar. Assim, têm-se 

dois tipos de docentes, o que nunca exerceu a sua profissão e conhece a teoria mas nem 

sempre a prática e o que está também no mercado de trabalho profissional e a sua 

experiência profissional contribui trazendo a realidade para a sala de aula. 

Este trabalho está sendo desenvolvido a partir de um estudo bibliográfico sobre 

o tema do profissional-professor em sala de aula e de uma posterior pesquisa-ação sobre 

a prática destes docentes em sala de aula. Neste primeiro momento, somente a pesquisa 

bibliográfica está sendo relatada. 

Partindo da experiência do autor, que é bacharel na área de ciências exatas e 

ministra disciplinas de sua área de formação e analisando a sua prática didática e 

pedagógica da seguinte forma, quando é uma disciplina de formação técnica, 

inicialmente o autor apresenta a teoria e em seguida os alunos são estimulados a 

desenvolver as atividades práticas, intercalando deste modo às ações em sala, 

fornecendo exemplos que o aluno possa trabalhar e ver o resultado esperado e se 

possível na própria aula. Mas sendo uma disciplina de cunho teórico, inicialmente é 

desenvolvido o assunto, apresentando um conjunto de textos que permita ao aluno 

acompanhar a aula e que estimule a participação deles na discussão e assim permitindo 

o desenvolvimento do seu conhecimento. 
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Os recursos técnicos utilizados para a apresentação do assunto em foco são os 

equipamentos disponíveis tais como apostilas e livros, data-show, retro-projetor e 

quadro negro (ou branco), de forma que a utilização destes recursos sejam feita de 

forma intercalada. Não utilizando somente um recurso e nem por muito tempo, para que 

a aula não fique monótona e desinteressante para o aluno. 

O inicio da carreira docente do autor, foi com uma atividade paralela a 

graduação, marcada pela dualidade aluno-professor, pois em um ambiente era aluno e 

em outro o instrutor. Sobre este assunto, Lima et al. (2007) escreve: 

[...] o início da carreira constitui, então, um dos momentos desse 

continuum, que apesar de não determinar o restante da trajetória 

profissional, deixa nela marcas indeléveis, [...]”. Em outro trecho do 

trabalho da autora falando do estágio de prática docente, que aqui 

pode ser aplicado a este caso, diz “[...] o contato dos estudantes com 

o campo profissional é exógeno, ou seja, eles ainda não são 

efetivamente profissionais. Assim, as marcas do início da docência aí 

se manifestam com algumas especificidades, [...]. 

 

Uma reflexão sobre a ação docente não se pode deixar de considerar uma 

característica desenvolvida na universidade brasileira onde os profissionais foram 

inseridos, desde o seu princípio na tarefa educativa sem qualquer preparação ou 

preocupação com os recursos didáticos ou pedagógicos para a atividade. Podendo ser 

concluído que para ser um bom professor era os que dominavam com destreza os 

saberes profissionais específicos da área de atuação. 

Masetto (2000, p.11), escreve que somente nos últimos anos os professores 

universitários estão observando que a docência no ensino superior exige competências 

específicas que não podem ficar restritas a um diploma ou da experiência no exercício 

profissional, mas que exige outras competências que são próprias da profissão docente. 

E ainda, segundo Masetto (2003, p. 13), exige também competência pedagógica, pois 

ele é um educador. 

É a partir desta constatação que o autor inicia suas pesquisas, buscando na 

literatura bases para a sua pesquisa. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

O início da carreira docente é marcada pela falta de experiência docente, pela 

transição do estágio de aluno para professor ou em muitos casos de profissional, 

normalmente bem sucedido em sua profissão, para a de professor. 
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Tardif e Raymond (2000, p.216), falam da trajetória pré-profissional, da 

experiência na escola enquanto aluno, das experiências de vida, citando “[...] uma boa 

parte do que os professores sabem sobre o ensino, sobre os papéis do professor e sobre 

como ensinar provém de sua própria história de vida, principalmente de sua socialização 

enquanto alunos.”.e escrevendo sobre a preparação para a docência: 

[...] a aprendizagem do trabalho passa por uma escolarização mais ou 

menos longa cuja função é fornecer aos futuros trabalhadores 

conhecimentos teóricos e técnicos preparatórios para o trabalho. Mas, 

mesmo assim, raramente acontece que essa formação teórica não 

tenha de ser completada com uma formação prática, isto é, com uma 

experiência direta do trabalho, experiência essa de duração variável e 

graças à qual o trabalhador se familiariza com seu ambiente e 

assimila progressivamente os saberes necessários à realização de suas 

tarefas. (p. 210) 

 

Sobre o trabalho que o homem desenvolve ao longo de vida, Tardif e Raymond 

(2000, p.209), citando Dubar apresentam: 

Trabalhar não é exclusivamente transformar um objeto ou situação 

em uma outra coisa, é também transformar a si mesmo em e pelo 

trabalho.”. Continuando no mesmo texto, “[...] o tempo surge como 

um fator importante para compreender os saberes dos trabalhadores, 

na medida em que trabalhar remete a aprender a trabalhar, ou seja, a 

dominar progressivamente os saberes necessários à realização do 

trabalho. 

 

Gauthier (1998) escrevendo sobre o ofício de ensinar, descreve os repertórios 

apresentados ao longo do tempo para melhor desempenhar a atividade e, citando 

Cormier, Lessard et al., afirma que: 

[...] a grande maioria deles afirma ter aprendido a ensinar pela própria 

experiência, ao sabor dos erros e acertos.”. Então basta ter 

experiência? Em outro trecho da mesma obra, apresenta que “basta 

conhecer o conteúdo”, ou “basta ter talento” e citando Dewey, “[...] 

reduzir essa atividade ao talento é, no fim das contas, privar a maioria 

daqueles que a exercem da contribuição dos resultados das pesquisas 

e, por conseguinte, da possibilidade de melhor atuar junto às mais 

diversas clientelas. 

 

Continuando, Gauthier (1998) apresenta uma das teorias desenvolvidas 

anteriormente em que “basta ter bom senso. [...] Argumentar assim em favor do senso é 

insinuar que não existe nenhum conjunto de conhecimentos e de habilidades necessários 

ao exercício do magistério, como se o discernimento não precisasse de conhecimentos 

em que se apoiar, [...].” 



251 

 

Na definição das carreiras profissionais, o que permite distinguí-las são os 

conhecimentos profissionais que cada categoria possui. Tardif (2000, p. 6) apresenta as 

principais características do conhecimento profissional, descritas na literatura 

(Bourdoncle, 1994; Tardif e Gauthier, 1999) sobre as profissões: 

Em sua prática, os profissionais devem-se apoiar em conhecimentos 

especializados e formalizados, na maioria das vezes, por intermédio 

das disciplinas científicas em sentido amplo, incluindo, 

evidentemente, as ciências naturais e aplicadas, mas também as 

ciências sociais e humanas, assim como as ciências da educação. 

Esses conhecimentos especializados devem ser adquiridos por meio 

de uma longa formação de alto nível, a maioria das vezes de natureza 

universitária ou equivalente. Essa formação é sancionada por um 

diploma que possibilita o acesso a um título profissional, título esse 

que protege um determinado território profissional contra a invasão 

dos não-diplomados e dos outros profissionais. 

Embora possam basear-se em disciplinas científicas ditas “puras”, os 

conhecimentos profissionais são essencialmente pragmáticos, ou seja, 

são modelados e voltados para a solução de situações problemáticas 

concretas. 

Em princípio, somente os profissionais possuem a competência e o 

direito de usar seus conhecimentos, conhecimentos esses que 

pertencem legalmente a um grupo que possui o direito exclusivo de 

usá-los por ser, em princípio, o único a dominá-los e a poder fazer 

uso deles. 

Isso significa também que só os profissionais são capazes de avaliar, 

em plena consciência, o trabalho de seus pares. O profissionalismo 

acarreta, portanto, uma autogestão dos conhecimentos pelo grupo dos 

pares, bem como um autocontrole da prática: a competência ou a 

incompetência de um profissional só podem ser avaliadas por seus 

pares.  

Esses conhecimentos exigem também autonomia e discernimento por 

parte dos profissionais, ou seja, não se trata somente de 

conhecimentos técnicos padronizados cujos modos operatórios são 

codificados e conhecidos de antemão, ao contrário, os conhecimentos 

profissionais exigem sempre uma parcela de improvisação e de 

adaptação a situações novas e únicas que exigem do profissional 

reflexão e discernimento para que possa não só compreender o 

problema como também organizar e esclarecer os objetivos 

almejados e os meios a serem usados para atingi-los. 

Tanto em suas bases teóricas quanto em suas conseqüências práticas, 

os conhecimentos profissionais são evolutivos e progressivos e 

necessitam, de uma formação contínua e continuada. Os profissionais 

devem, assim, autoformar e reciclar-se através de diferentes meios, 

após seus estudos universitários iniciais. Desse ponto de vista, a 

formação profissional ocupa, em princípio, uma boa parte da carreira 

e os conhecimentos profissionais partilham com os conhecimentos 

científicos e técnicos a propriedade de serem revisáveis, criticáveis e 

passíveis de aperfeiçoamento. 

Enfim, os profissionais podem ser considerados responsáveis pelo 

que os anglófonos chamam de malpractice, ou seja, pelo mau uso de 

seus conhecimentos, causando, desse modo, danos a seus clientes. A 

autonomia e a competência profissionais têm, como contrapeso, a 

imputabilidade dos profissionais e sua responsabilidade para com os 

clientes. Um profissional pode cometer erros pelos quais pode ser 
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considerado técnica e legalmente responsável, o que quer dizer que se 

pode, em princípio, estabelecer uma relação direta, e até causal, em 

certos casos, entre a realização de seus atos e a aplicação de seus 

conhecimentos, em função dos padrões de competência aceitos 

dentro de sua própria profissão. (TARDIF, 2000, p. 6-7) 

 

Assim, o profissional que abraça a carreira docente tem agora que se preocupar 

com o saber profissional e também lidar com as práticas da docência e se preparar para 

aplicá-la no seu cotidiano. É preciso pesquisar e atualizar seus conhecimentos, 

interpretar as mudanças tecnológicas e culturais, assim como o desenvolvimento de sua 

área de atuação. 

Se o docente universitário não tiver clareza de sua prática, de como 

organizá-la e para quê, correrá o risco de reduzir-se à mera 

reprodução de modelos aprendidos em sala de aula. Portanto, é 

necessário que a prática docente esteja submetida a uma reflexão 

sistemática e contínua. Daí evidencia-se o argumento de que grande 

parte das instituições e dos profissionais ligados a diversas áreas do 

saber, que lidam com a prática docente no ensino superior, deva 

possuir clara consciência acerca da necessidade de rever suas 

posturas, e para tal, considerar imprescindíveis e indispensáveis os 

saberes, os conhecimentos específicos para o exercício da docência. 

(MALUSÁ et al., 2005, p.4-5) 

 

Atualmente, no exercício docente no ensino superior percebe-se a necessidade 

de interagir com outras fontes de conhecimento, de buscar a interdisciplinaridade, da 

troca de informações e conhecimentos com outras áreas de pesquisa. E Masetto (2003, 

p. 14) descreve a necessidade de se abrir o diálogo com outras fontes de produção de 

conhecimento e de pesquisa, que os professores entendem que não são os únicos 

detentores do saber, mas que atuam como parceiros a compartilhar seus conhecimentos 

com os outros e também a aprender com os colegas e alunos. 

Moretto (2006), apresentando o professor como mediador da aprendizagem, e 

não somente como um repassador de conhecimento aos seus alunos, escreve que: 

[...] costumamos dizer que não basta saber matemática, português, 

[...], para ser professor dessas áreas do saber. Esta condição é 

necessária, mas não suficiente. É preciso que o professor conheça as 

tecnologias disponíveis para apoio pedagógico e as melhores técnicas 

de intervenção pedagógica, de modo a criar as melhores condições 

para que o aluno aprenda. 

 

O profissional-docente precisa não somente dos conhecimentos técnicos, mas 

também dos conhecimentos didáticos para exercer a sua profissão docente. 
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Se o docente universitário não tiver clareza de sua prática, de como 

organizá-la e para que, correrá o risco de reduzir-se à mera 

reprodução de modelos aprendidos em sala de aula. Portanto, é 

necessário que a prática docente esteja submetida a uma reflexão 

sistemática e continua. Daí evidencia-se o argumento de que grande 

parte das instituições e dos profissionais ligados a diversas áreas do 

saber, que lidam com a prática docente no ensino superior, devam 

possuir clara consciência da necessidade de rever suas posturas, e 

para tal, considerar imprescindíveis e indispensáveis s conhecimentos 

da didática. (MALUSÁ, 2003, p.138-139) 

 

Somente a conjugação dos conhecimentos técnicos e profissionais aliados aos 

conhecimentos didáticos e pedagógicos podem permitir ao profissional-docente o pleno 

exercício da sua atividade acadêmica. 

 

DESENVOLVIMENTO 

O docente em suas primeiras experiências busca em suas lembranças enquanto 

aluno e nas experiências dos colegas um modelo a seguir, e tem-se o texto de Tardif e 

Raymond (2000) sobre as fases iniciais da carreira, e citando vários autores apresentam:  

[...] lançam a idéia de que os cinco ou sete primeiros anos da carreira 

representam um período crítico de aprendizagem intensa da 

profissão, período esse que suscita expectativas e sentimentos fortes 

e, às vezes, contraditórios, nos novos professores. Esses anos 

constituem, segundo esses autores, um período realmente importante 

na história profissional do professor, determinando inclusive seu 

futuro e sua relação com o trabalho. 

 

Normalmente a oportunidade de trabalhar como docente em cursos superiores, 

aparece após uma carreira profissional bem sucedida ou como uma oportunidade 

apresentada por professores e colegas de aula por seu empenho ou desempenho em sala 

no tempo da graduação ou de curso de pós graduação. 

Para ter controle da sala de aula, de chamar a atenção para a aula e de seu 

conteúdo tem suas dificuldades e leva tempo para ter o seu completo domínio. 

Para atingir as finalidades pedagógicas inerentes a seu trabalho, o 

professor deve tomar certas decisões em função do contexto que é o 

seu e das contingências que caracterizam (manter a ordem da classe, 

transmitir a matéria, etc.). Porém, tomar decisões é julgar. Esse 

julgamento baseia-se em saberes do professor, isto é, em razões que o 

levam a fazer este ou aquele tipo de julgamento e a agir em 

conformidade. (TARFIF E GAUTHIER, 2001) 
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As inúmeras atividades a serem desempenhadas pelo docente é uma das 

dificuldades do início de carreira, obrigando-o a tomar decisões que ainda não está 

preparado e que na maioria das vezes não teve oportunidade de estudar.  

Os professores, ao fazerem um balanço de suas experiências, não se 

limitam às profundezas de seus passados singulares, mas articulam as 

suas trajetórias ao contexto de resistências e lutas, motivando o 

conjunto dos professores à tomada de consciência e à ação histórica. 

A história da formação docente deve ocupar-se dessas múltiplas 

dimensões. (FONSECA, 2002) 

 

A falta das disciplinas específicas para a docência na graduação pode não ser 

sentida no primeiro momento se o formato das atividades forem mais técnicas, onde o 

saber técnico é mais importante que o saber didático, por mais que isto possa parecer 

contraditório. Mas, com o passar do tempo, as atividades de docência superior acaba 

exigindo que esta lacuna seja preenchida de alguma forma. 

[...] é interessante apontar que, nos cursos das áreas agrárias, 

biológicas e de saúde, geralmente, a maioria dos professores não 

possui formação básica para exercer a docência, ou seja, a priori, eles 

não foram contemplados em seu curso de graduação com disciplinas 

voltadas para a profissão docente. (CUNHA, CICILLINI e BRITO, 

2005) 

 

Pode-se observar que em áreas de aplicação técnica esta é uma realidade 

nacional e que já foi alvo de algumas pesquisas, os trabalhos de Morais (2008), Silva 

(2008), Álvares (2006), Cunha, Cicillini e Brito (2005), Malusá et al. (2005) e de Paiva 

(2005) pesquisaram a atuação do profissional bacharel que assumiu a docência superior.  

Nestes últimos anos, a carreira de docente de curso superior tem sido 

contemplada com várias pesquisas sobre a atividade docente e isto tem mostrado que 

são necessários conhecimentos, tanto na área técnica quanto na área da didática e da 

pedagogia, pois o mercado de docente para a área técnica está ficando cada vez mais 

exigente e exigindo novas posturas e um novo padrão de profissional. É necessário 

reinventar e crescer profissionalmente diuturnamente. Como diz Tardif e Raymond 

(2000), “[...] é preciso compreender que essa estabilização e consolidação não ocorrem 

naturalmente, apenas em função do tempo cronológico decorrido desde o início da 

carreira, mas em função dos acontecimentos constitutivos que marcam a trajetória 

profissional, incluíndo as condições de exercício da profissão.” 

A formação formal e também a formação informal através das atividades 

cotidianas ao longo da vida são importantes para o modelo que é utilizado para ensinar e 
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também como é estabelecido o relacionamento com os alunos em sala de aula. E pode-

se ler em Fonseca (2002) que: 

[...] a prática pedagógica dos professores está intimamente ligada às 

concepções de mundo, de educação, de escola, que foram sendo 

construídas e cristalizadas ao longo de suas vidas, em diferentes 

momentos e diversos espaços. [...] O que eles sabem, o que sabemos, 

o modo como ensinam e ensinamos e a reflexão que fazemos sobre as 

nossas práticas são tecidas na própria história de vida, na construção 

da identidade pessoal e profissional. 

 

Combinando as experiências, tanto como discente e como docente, é que o 

professor de IES desenvolve o seu estilo de ministrar aulas e são frutos das observações 

que realizadas durante a vida acadêmica, dos cursos que participa e da trajetória 

profissional, tanto na área acadêmica quanto na área técnica. Normalmente o docente 

está sempre buscando uma informação ou uma técnica e inclusive buscando novas 

oportunidades de aprendizado. 

Desenvolver-se profissionalmente, [...]. É necessário ter consciência 

de que aprender é uma responsabilidade que um professor carrega 

para toda sua vida. O aprimoramento intelectual é algo inerente a sua 

condição profissional; a busca por outros espaços teóricos, 

metodológicos é uma forma de manter viva a produção de 

conhecimento. Deve ser estabelecida uma cultura de formação 

profissional, porque ser professor universitário exige isso. (CUNHA, 

CICILLINI e BRITO, 2005) 

 

No estudo bibliográfico realizado, pode-se observar que a capacitação didática e 

pedagógica aparece em todos os estudos como um componente que necessita de maior 

apoio. 

Segundo Morais (2008, p.95), em sua pesquisa acadêmica, foi possível observar 

que os profissionais-docentes valorizam menos a capacitação pedagógica em detrimento 

aos conhecimentos profissionais. E acrescenta que “torna a pesquisa um indicativo 

motivador para a busca de novos meios para capacitar futuros docentes. Com intuito de 

construir um docente com visão de mundo, sociedade, política, enfim, um docente 

comprometido com a educação”. 

O docente-fisioterapeuta deve se preocupar com uma formação que 

envolva aspectos técnico-científico, prático, político e pedagógico, 

comprometendo-se com as quetões do ensino e da educação em geral 

para que possa construir, no aluno, a visão plural do mundo e da 

sociedade em questão. (MORAIS, 2008, p.95) 
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Em outra pesquisa acadêmica, Paiva (2005, p.117), pesquisando os bacharéis em 

Administração que exercem a atividade docente em cursos de Administração observa 

que estes professores compensam a falta de conhecimento formal na área pedagógica 

com os seus conhecimentos experienciais, aplicando-os em sala de aula e nas atividades 

cotidiana com seus alunos. 

O seu compromisso com a docência e a experimentação cotidiana 

subsidiam a construção de saberes pedagógicos que, mesmo sob o 

peso de uma abordagem tecnicista, mostra-se extremamente válidos. 

E, por intermédio da sensibilidade criada a a partir da experiência 

acadêmica, os professores entrevistados refletem sobre suas ações e 

redirecionam suas práticas, configurando um processo de reflexão na 

ação. (PAIVA, 2005, p.117-118) 

 

Álvares (2006, p.144) pesquisando docentes-engenheiros concluiu que os 

docentes da área acreditam que a formação pedagógica é importante e fundamental para 

a sua atuação docente, mas que muitos deles não possuem uma formação sistematizada 

e que os seus conhecimentos foram adquiridos através da sua experiência docente, da 

experiência dos colegas de trabalho e da influencia de seus antigos professores. 

É evidente que tais fatores apontados pelos docentes, também, 

concorrem para sua formação, mas acredita-se que uma formação 

pedagógica permanente, envolvendo um aprimoramento teórico dos 

principais elementos inerentes a essa formação, pode contribuir com 

a prática dos docentes-engenheiros. [...] Quanto aos saberes 

profissionais, que envolvem os conhecimentos produzidos pelos 

cursos de formação, pelas ciências da educação e os conhecimentos 

pedagógicos, percebe-se que os docentes têm consciência da sua 

existência, entendem que são importantes para seu trabalho, porém 

não possuem as condições para deles se apropriarem. (ÁLVARES, 

2006, p.144-145) 

 

A qualificação pedagogia é o desafio, segundo Álvares (2006, p.?) e deve ser 

uma ação institucional de capacitação permanente dos professores com formação de 

engenheiro, que “contemple os saberes pedagógicos inerentes a profissão docente, como 

ainda propicie reflexões sobre as competências que devem ser desenvolvidas pelo 

docente universitário”. 

Segundo Silva (2008, p.156), algumas ações devem ser desenvolvidas pela IES 

para permitir melhoria na atuação docente dos professores do curso de Educação Física, 

permitindo-lhes perceber que a utilização dos saberes docentes  para potencializar a sua 

ação didática. 

Sejam criados cursos de formação permanente, com minicursos, 

palestras e seminários com temas que possam auxiliar os docentes na 
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melhoria da sua prática acadêmica, objetivando desenvolver novas 

habilidades e condutas em meio à sala de aula. Outra sugestão é a 

criação de grupos de estudo sobre os temas dos saberes docentes e da 

didática no ensino superior, auxiliandos pelos núcleos pedagógicos 

institucionais, com objetivo de direcionar os estudos e esclarecer 

dúvidas dos docentes de Educação Física. Finalmente, sugere-se que 

a instituição ofereça pós-graduação na área educacional a esses 

docentes com a finalidade de promover uma melhor capacitação do 

corpo docente. (SILVA, 2008, p.156) 

 

Se a IES tem a necessidade de estimular o aperfeiçoamento de sua equipe de 

docentes, o mesmo pode ser dito dos docentes, que devem procurar o seu crescimento 

através de 

Desenvolver-se profissionalmente, por outro lado, significa legitimar 

uma identidade docente. Isso quer dizer que os professores também 

precisam ter consciência de grupo, de suas funções no processo de 

formação e significação da universidade pública. É necessário ter 

consciência de que aprender é uma responsabilidade que um 

professor carrega para toda sua vida. O aprimoramento intelectual é 

algo inerente a sua condição profissional; a busca por outros espaços 

teóricos, metodológicos é uma forma de manter viva a produção de 

conhecimento. Deve ser estabelecida uma cultura de formação 

profissional, porque ser professor universitário exige isso. (CUNHA, 

CICILLINI e BRITO, 2005, p. 12-13) 

 

A ação docente precisa estar ligada a tríade da educação superior, ensino, 

pesquisa e extensão, pois não é possível o desenvolvimento do profissional da educação 

somente na atividade de ensino, mas sendo completada pela atividade de pesquisa e de 

extensão. 

A articulação do ensino, da pesquisa e da extensão deve ser encarada 

como elementos constitutivos do fazer pedagógico do corpo docente 

de uma universidade pública. Tanto o ensino, quanto a pesquisa e a 

extensão são atividades que só existem se a produção e troca de 

conhecimento se fizer presente. (CUNHA, CICILLINI e BRITO, 

2005, p. 12) 

 

Buscando novas técnicas, novas formas de preparar aulas e também de aplicar 

em sala de aula é a proposição da maioria dos docentes profissionais para a melhoria de 

sua atuação pedagógica em sala de aula. 

 

CONCLUSÕES 

Após pesquisa e leitura de vários trabalhos sobre a atividade docente que a 

prática pedagógica do profissional-docente é fruto das observações dos antigos 
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professores e dos colegas, dos conhecimentos adquiridos ao longo do tempo e de 

pesquisas sobre educação. É possível que o autor adquiriu uma melhor forma de atender 

aos seus alunos em sala de aula com o passar do tempo. Não deixando de lado os 

conhecimentos técnicos da área de computação, pois sem estes não seriam possíveis 

aulas com conteúdo e profundidade exigida. 

O docente universitário no desempenho das suas funções necessita compreender 

que possuir as competências pedagógicas é tão importante quanto possuir 

conhecimentos específicos da área técnica ou competência para as pesquisas. 

As IES ao proporcionar para o docente universitário suporte para o 

desenvolvimento de suas competências pedagógicas que aliadas à competência destes 

docentes como pesquisadores e também como profissionais em suas áreas de formação 

podem contribuir para um melhor exercício da docência. O docente deve usar os seus 

conhecimentos para estimular seus alunos a buscar novos conhecimentos e informações 

e deste modo construir os seus próprios conhecimentos. 

Estimular os docentes a participar de cursos de formação continuada ou de pós-

graduação em Metodologia do Ensino Superior podem ser ações interessantes para a 

qualificação da equipe docente e deve ser uma ação institucional. Todos saem 

ganhando, a instituição que fornecerá um curso com melhor qualidade, o aluno que 

participará de aulas com mais significado para a sua formação e o docente, que poderá 

desenvolver melhor a sua atividade acadêmica. 

O docente universitário precisa fazer reflexões sobre sua prática cotidiana em 

sala de aula e sobre a sua contribuição na formação do profissional e do cidadão, 

contemplando a sua formação contínua e buscando a renovação da sua formação 

pedagógica e técnica. 

É preciso que o docente universitário no desempenho das suas funções 

compreenda que possuir as competências pedagógicas é tão importante quanto possuir 

conhecimentos específicos da área técnica ou competência para as pesquisas. Segundo 

Álvares (2006, p. 148), o fato mais comum entre os professores é a ausência de 

formação específica para a docência. 

Neste sentido, o docente deve usar os seus conhecimentos para estimular seus 

alunos a buscar novos conhecimentos e informações e deste modo construir os seus 

próprios conhecimentos. Reflexões sobre sua prática cotidiana em sala de aula e sobre a 

sua contribuição na formação do profissional e do cidadão, contemplando a sua 

formação contínua e buscando a renovação da sua formação pedagógica e técnica são 

cada vez mais necessárias. 
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O objetivo deste estudo é conhecer e refletir sobre a organização do trabalho 

pedagógico e, em particular, sobre as diretrizes que norteiam o trabalho do 

supervisor/pedagogo em Minas Gerais.  Para a concretização deste trabalho, 

inicialmente, realizou-se uma pesquisa bibliográfica acerca da temática a ser tratada – 

organização do trabalho pedagógico –, a partir dos estudos de Apple (2001); Freitas 

(2008); Pimenta (2008); Vasconcellos (2000/2002); entre outros, assim como a análise 

documental do Guia do Supervisor Pedagógico elaborado pela Secretaria do Estado de 

Educação de Minas Gerais e entregue às escolas no ano de 2008. Realizamos também 

uma entrevista semi-estruturada com uma supervisora que atua na rede pública estadual 

de Monte Alegre de Minas, estado de Minas Gerais.  

 Os tópicos deste estudo foram pensados com a finalidade de uma futura análise 

comparativa entre dados coletados e teoria. Por isso, apresentaremos, primeiramente, 

posicionamentos que os autores fazem acerca da organização do trabalho pedagógico. 

Dando seqüência, daremos ênfase ao Guia do Supervisor Pedagógico, emerso nas 

escolas no ano de 2008 com o intuito de “orientar” o trabalho do supervisor. 

Posteriormente discorreremos sobre a entrevista semi-estruturada que foi realizada com 

uma supervisora. E, por fim, apresentaremos nossas conclusões, dando respaldo às 

reflexões em torno do Guia do Supervisor Pedagógico e à análise dos dados coletados 

na entrevista, de forma a refletir sobre a discrepância existente entre dados coletados e 

teoria. 

Partimos da premissa de Carvalho (2009) que acredita na dimensão ampla da ação 

educativa. Para tanto, acredita que pensar a educação supõe pensar também na 

organização do trabalho pedagógico e seus condicionantes. Para essa autora,   

Pensar na ação educativa, como processo de libertação do homem, impõe 

coragem de, entre outros fatores, lançar o olhar crítico sobre os determinantes 

estruturais da escola, analisando as formas organizativas do trabalho 

pedagógico e as condições concretas do contexto educativo. (P.272) 

 



263 

 

 Nessa direção, Vasconcellos (2002) apresenta importantes considerações no que 

diz respeito à organização do trabalho pedagógico. Para ele, a "equipe diretiva (direção, 

supervisão, coordenação pedagógica, orientador educacional) tem um importante papel, 

dada a sua influência na criação de um clima organizacional favorável" (Vasconcellos, 

2002, p.51). Sendo assim, é essencial que essa equipe seja a favor de um processo 

democrático. No entanto, este autor destaca que estamos em um processo de experiência 

democrática, pois o autoritarismo ainda predomina no âmbito escolar e, sobretudo, no 

trabalho da equipe diretiva, gerando infantilismo e rebeldia, provocando dissimilações, 

fingimentos e ocultação das verdades dentro da escola. Mas é importante ressaltar que 

não se deve negar o poder, mas sim "discutir a sua forma de exercício". (Vasconcellos, 

2002, p.53). Cabe à equipe diretiva não impor, mas propor, provocar, propiciar e, acima 

de tudo, dialogar com todos os membros da escola. 

 Freitas (2008) assim se expressa no que diz respeito à importância de se refletir 

sobre a organização do trabalho pedagógico: 

 [...] está aqui identificado um entrave importante às inovações no campo da 

organização do trabalho pedagógico: a organização social. A escola não é 

uma ilha na sociedade. Não está totalmente determinada por ela, mas não está 

totalmente livre dela. Entender os limites existentes para a organização do 

trabalho pedagógico ajuda-nos a lutar contra eles; desconsiderá-los conduz à 

ingenuidade e ao romantismo. (FREITAS, 2008, p.98/99) 

 

 É perceptível então que é fundamental refletirmos sobre a organização do 

trabalho pedagógico atual para que possamos enxergar os seus limites e, acima de tudo, 

transformá-lo. No entanto, é importante ressaltar a influência da sociedade sobre a 

escola, sociedade a qual tem se mostrado cada vez mais capitalista. E, sem dúvida, esse 

sistema capitalista interfere na organização do trabalho pedagógico do âmbito escolar. 

Freitas (2008) chama atenção também para os princípios explicitados na concepção de 

Gestão com qualidade total, destacando que esses princípios não pretendem refletir 

sobre a função da educação, mas sim exercer altos graus de controle: 

[...] as condições necessárias para o funcionamento e a reprodução, sem 

distúrbios, do processo escolar e seus objetivos, como parte das condições 

gerais da valorização do capital. Igualmente graves são as formas de controle 

social embutidas na dinâmica da Qualidade Total, as quais incentivam a 

cobrança horizontal, articulada com o poder vertical. (FREITAS, 2008, 

p.133) 

 

 Recorrendo novamente a Vasconcellos, o mesmo salienta também a importância 

de se refletir sobre a realidade, destacando que: 

 [...] a educação escolar é um sistemático e intencional processo de interação 

com a realidade, através do relacionamento humano baseado no trabalho com 

o conhecimento e na organização da coletividade, cuja finalidade é colaborar 

na formação do educando na sua totalidade. (VASCONCELLOS, 2002, p.98) 
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Esse mesmo autor afirma que as reuniões pedagógicas semanais são um bom 

espaço para que se possa refletir sobre o trabalho pedagógico, pois é por meio delas que 

a equipe pedagógica poderá fazer reflexões, tirar dúvidas, propor soluções para 

possíveis problemas, trocar experiências e outros, de forma com que esse trabalho fique 

vinculado à realidade, visando atender às necessidades do educando e colaborar para a 

sua formação global. Cabe à supervisora coordenar essas reuniões, no entanto toda a 

equipe pedagógica deve contribuir com a pauta, organização e participação. É a partir 

do trabalho coletivo e da força de vontade dos sujeitos envolvidos nesse trabalho que a 

educação progride. Da direção da escola não fazem parte apenas supervisores e 

diretores, pois como enfatiza Vasconcellos "[...] no trabalho coletivo é que se deve 

construir a direção, o que, no limite, ajudará inclusive a administrar melhor os 

problemas cotidianos. Antes de tudo, o diretor deve entender-se como um educador" 

(Vasconcellos, 2002, p.62). Assim é necessário que tanto o supervisor quanto o diretor 

não se imponham perante aos educadores, mas sim ajam como se fossem um deles, de 

forma a procurar soluções e estratégias pedagógicas coletivamente com todos os 

membros da escola. 

Ainda na perspectiva de Vasconcellos (2002, p.62), o mesmo nos alerta para a 

importância da existência dos "Conselhos de Classe", os quais "representam uma das 

mais avançadas formas de participação efetiva na instituição, uma vez que congregam 

representantes dos vários segmentos (comunidade, alunos, funcionários, professores e 

equipe diretiva) e são os órgãos máximos de decisão na escola". Sendo, assim é 

essencial que o supervisor apoie o desenvolvimento, bem como a criação (se ainda não 

houver) de um Conselho de Classe, de modo a privilegiar um trabalho coletivo. 

 Na mesma linha de pensamento de Vasconcellos, Pimenta (2008) também 

chama a atenção para a importância do trabalho do supervisor/diretor ser subsidiado por 

um processo coletivo, pois só assim a escola conseguirá alcançar o seu objetivo:  

 

O resultado que a Escola pretende – contribuir para o processo de 

humanização do aluno-cidadão consciente de si mesmo no mundo, capaz de 

ler e interpretar o mundo no qual está e nele inserir-se criticamente para 

transformá-lo – não se consegue pelo trabalho parcelado e fragmentado da 

equipe escolar – à semelhança da produção de um carro, onde um grupo de 

operários aperta, cada um, um parafuso, sempre da mesma maneira, 

conforme o que foi concluído fora da linha de montagem –, mas sim com o 

trabalho coletivo. Neste há a contribuição de todos e de todos no de cada um. 

(PIMENTA, 2008, p.2) 

 

  

 Freitas (2008, p.111) completa lembrando que a forma com que o trabalho 

pedagógico está organizado exclui a participação da totalidade da comunidade escolar 
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no “processo de gestão”. E ressalta ainda que, quando vem tudo pronto para a escola, 

sem que haja diálogo entre todos os membros do processo educativo, o trabalho do 

pedagogo fica artificial, e, conseqüentemente, a organização do trabalho pedagógico 

também, ou seja, fica desvinculada da prática; para que a organização do trabalho 

pedagógico tenha êxito, é preciso que se eleja uma teoria pedagógica para iluminar seu 

trabalho. O autor aponta ainda que o desafio do pedagogo é conseguir realizar um 

trabalho coletivo e, acima de tudo, interdisciplinar, entre os profissionais. Vasconcellos 

também salienta a importância da participação da comunidade escolar, afirmando que: 

A abertura da escola à comunidade tem se revelado como uma estratégia da 

maior importância para a sua vitalização. Alguns diretores tratam os 

equipamentos da escola como se fossem objetos pessoais, propriedades 

privadas; outros, ao contrário, estabelecem relações de parceria com a 

comunidade. [...] Numa perspectiva de desenvolvimento ecológico, é 

absolutamente fundamental que a escola vá além dos muros. 

(VASCONCELLOS, 2002, p.63/64) 

  

Veiga (1996) acredita que seja a construção do Projeto Político-Pedagógico a 

primeira passo para a organização do trabalho pedagógico, construção a qual deve ser 

favorável a um processo coletivo, com o objetivo de explicitar os caminhos para essa 

organização: 

[...] a primeira ação que me parece fundamental para nortear a organização do 

trabalho da escola é a construção do projeto pedagógico assentado na 

concepção de sociedade, educação, escola que vise à emancipação humana. 

Ao ser claramente delineado, discutido e assumido coletivamente ele se 

constitui como processo. E, ao se constituir em processo, o projeto político-

pedagógico reforça o trabalho integrado e organizado da equipe escolar, 

enaltecendo a sua função primordial de coordenar a ação educativa da escola 

para que ela atinja o seu objetivo político-pedagógico. (VEIGA, 1996, p.157) 

 

 No que diz respeito aos desafios pedagógicos, Vasconcellos (2002) vê a divisão 

social do trabalho com um dos principais, pois essa divisão faz com que, enquanto 

alguns tomem decisões, outros apenas obedecem. Assim se expressa o autor: 

 [...] uns pensam, decidem e ficam com os resultados; outros executam e 

recebem o mínimo para a sobrevivência. Temos de resgatar o valor do 

trabalho, já que a dimensão do trabalho humano vai desde a realização 

pessoal até a realização do bem comum. (VASCONCELLOS, 2002, p.119) 

 

 Outro desafio apresentado por Vasconcellos é o fato de que os professores têm 

que superar o dogma “cumprir programa”, cabendo então à supervisão não forçá-lo a 

esse cumprimento, mas sim orientá-lo a fazer um trabalho significativo, mesmo que isso 

implique no não cumprimento de todo o programa. Além disso, está em jogo também a 

questão da resistência dos educadores à mudança, sendo então essencial que a equipe 

diretiva investigue a origem dessa resistência. Vasconcellos aponta possíveis motivos 

para essa resistência:  
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[...] falta de conhecimento, falta de segurança em fazer o novo, defesa 

psicológica natural diante das situações novas, posicionamento ideológico, 

questões de relacionamento interpessoal, ser mero reflexo do não saber fazer, 

ou até mesmo pela percepção da falta de condições para pôr em prática (falta 

esta não reconhecida por quem está propondo a mudança). 

(VASCONCELLOS, 2002, p.64) 

 

 Em relação ao último aspecto apontado por Vasconcellos como motivo da 

resistência dos professores à mudança, Marx, num discurso sobre educação assim se 

pronunciou: 

"[...] por um lado, é necessária uma mudança das condições sociais para criar um 

sistema de ensino correspondente e, de outro lado, é necessário ter um 

correspondente sistema de ensino para poder mudar as condições sociais. Por isso 

devemos partir das condições existentes". (MARX, 1869 apud MANACORDA, 

1991, s/p). 

   

 Enfim, é importante ressaltarmos que a equipe pedagógica, assim como os 

docentes, não deve ficar de braços cruzados esperando as condições ideais para realizar 

o trabalho pedagógico. É preciso tentar partir das condições existentes, de forma a 

realizar um trabalho que caminhe rumo a democracia e a um ensino com qualidade. 

No que se refere às diretrizes para a organização do trabalho pedagógico em 

Minas Gerais, essas foram materializadas por meio do Guia do Supervisor Pedagógico, 

oriundo do Programa de Intervenção Pedagógica (PIP) – Alfabetização no tempo certo, 

o qual, segundo a Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais (2008), trata-se de 

um projeto que deve ser construído na escola para auxiliar os alunos que têm mais 

dificuldade na aprendizagem.  

O Guia se define como um “recurso didático destinado à orientação e 

sustentação do trabalho do supervisor pedagógico nas atividades de planejamento, 

implementação, monitoramente e avaliação das ações educacionais” (SEE/MG, 2008, 

p.2). No entanto é ressaltado que o documento não deve ser visto como uma receita a 

ser seguida, mas sim como “um caminho para subsidiar o diálogo entre todos os agentes 

do processo educativo” (SEE/MG, 2008, p.3). Espera-se que o Guia contribua para a 

“apropriação reflexiva, crítica e criadora” dos supervisores. 

O guia assim sintetiza o seu objetivo: 

[...] produzir um trabalho coletivo em torno dos processos mediados por 

estudos teóricos e práticos, de investigação e reflexão crítica da realidade. 

Com isso, pretendemos aperfeiçoar a competência de planejar, implementar, 
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coordenar a avaliar projetos educacionais, bem como a produção e difusão do 

conhecimento educacional. (SEE/MG, 2008, p.5) 

 

O documento deixa claro que foi construído em prol das avaliações externas: 

“No processo de construção deste Guia, levamos em conta as discussões feitas junto à 

equipe técnica da Secretaria de Estado de Educação, frente aos resultados das avaliações 

externas da escola”. (SEE/MG, 2008, p.5) 

O Guia do Supervisor Pedagógico é dividido em três módulos: “O Módulo I 

corresponde aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril; o II, aos meses de maio, 

junho, julho e agosto; o III, aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro”. 

(SEE, 2008, p.6). No entanto, tivemos acesso apenas ao módulo I.  

É ressaltado, no módulo I que no mês de janeiro deve ser preparado o início do 

ano escolar. Quanto a esse trabalho inicial, o mesmo, segundo o Guia deverá: 

[...] ser coletivo e integrado, envolvendo todas as instâncias da comunidade 

escolar. É imprescindível reunião administrativa, proposta pela direção das 

escolas com a participação efetiva da equipe pedagógica, todos os 

professores, especialistas e demais servidores da escola. (SEE, 2008, p.7). 

 

Quanto ao mês de fevereiro, o Guia destaca que o supervisor deve estar atento às 

atividades que "deverão constituir-se permanentes" (SEE/MG, 2008, p.8), como por 

exemplo, traçar um perfil da turma, visando à elaboração de uma “proposta de 

intervenção para a melhoria da qualidade do ensino” e apreciar "as atividades 

elaboradas pelo professor, antes de serem reproduzidas, em especial os instrumentos de 

avaliação" (SEE/MG, 2008, p.8).  

Já no mês de março aconselha-se que o supervisor esteja atento às avaliações 

externas, sendo que a mesmas tendem a ocorrer nos meses de março, junho, setembro e 

novembro. Segundo o documento, essas avaliações “subsidiarão a intervenção 

pedagógica em tempo hábil” (SEE/MG, 2008, p.9) e têm importância, pois “permitem 

ter uma visão de cada escola e até mesmo de cada aluno” (SEE/MG, 2008, p.11). Ainda 

relacionado ao mês de março, o Guia chama atenção para a formação continuada dos 

professores, ressaltando que "a cada bimestre o supervisor pedagógico deverá planejar e 

realizar momentos com o objetivo de promover a capacitação e a formação continuada 

dos professores". (SEE/MG, 2008, p.12). 

Em relação ao mês de abril (último mês do módulo I), o documento em questão 

afirma que o supervisor deve orientar o professor a se dedicar, verificar e refletir em 

torno dos resultados obtidos até o presente mês, com o propósito de refletir com os 

professores sobre "o que leva o aluno a não aprendizagem?" (SEE/MG, 2008, p.12). 
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Nas "considerações finais" do presente documento é destacado, mais uma vez, 

que o Guia foi elaborado em torno das avaliações externas. O Guia assim se expressa:  

 
Em decorrências dos resultados das avaliações externas às escolas – 

principalmente aquelas realizadas pelo Sistema Mineiro de Avaliação Pública 

(SIMAVE) –, deduzimos que existe a necessidade de um maior cuidado com 

os processos de ensino-aprendizagem. Algumas atividades podem e devem 

ser realizadas para melhorar esses índices. Acreditamos que uma delas deve 

estar focada sobre o Supervisor Pedagógico. Por isso, mostra-se necessário 

um documento que oriente e sugira caminhos para o trabalho deste 

profissional. (SEE/MG, 2008, p.20) 

 

Para finalizar, o os elaboradores do documento em questão apresentam, em 

anexo, "instrumentos de apoio pedagógico", tais como: roteiros de plano de aula; 

instrumentos de registros de desempenho do aluno; instrumentos de registros do 

professor; sugestão de pauta de reunião; mensagens, vivências e vídeos; calendário das 

atividades cívico sociais; e bibliografia básica para o supervisor. 

Com o propósito de verificar a atual situação da organização do trabalho 

pedagógico em Minas Gerais, realizamos uma entrevista semi-estrutura com a 

supervisora Joelma68. Optamos pela entrevista semi-estruturada como instrumento de 

coleta de dados, pois, de acordo com Lüdke e André (1986, s/p), esse formato flexível é 

o mais adequado para pesquisas em educação, pois se não houver uma ordem rígida das 

questões o entrevistado poderá discorrer sobre o tema com base nas informações que 

possui e “na medida em que houver um clima de estímulo e de aceitação mútua, as 

informações fluirão de maneira notável e autêntica”. 

A supervisora entrevistada nos informou ser formada em Pedagogia e atuar 

nessa área há aproximadamente 15 anos; atualmente é supervisora em uma escola da 

rede pública estadual da cidade de Monte Alegre de Minas, estado de Minas Gerais. A 

entrevista pautou-se em um roteiro de perguntas que eram norteadas pelas seguintes 

temáticas, temáticas as quais abrangem a organização do trabalho pedagógico: forma de 

organização do trabalho pedagógico; concepção de educação; projeto político-

pedagógico; formação continuada, função da equipe pedagógica; desafios e diretrizes do 

trabalho do pedagogo; e avaliações sistemáticas.  

 Quando perguntamos qual a concepção de educação da equipe pedagógica de 

sua escola, ela nos disse que a educação “não depende apenas da escola, pois a 

educação tem que vir de casa também”. Disse ainda que “a educação é uma coisa que 

pode ajudar a mudar a sociedade e contribuir também para a formação de cidadãos mais 

                                                 
68

 Nome fictício dado à supervisora para que seja preservada sua identidade. 
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humanos”. Atribuiu como função social da escola “formar cidadãos críticos, reflexivos, 

competentes e capazes de entender a sociedade.” 

 Quanto ao Projeto Político Pedagógico, a supervisora afirmou que a escola 

possui o seu e que o mesmo é elaborado com “a participação de todo o pessoal da escola 

e dos pais que fazem parte do colegiado”. Partindo dessa resposta, indagamos se os 

alunos não participavam também. Ela nos informou que não, alegando que “não 

participam, pois a escola atende crianças de 6 a 11 anos, e nessa idade os alunos ainda 

não são capazes de participar da elaboração de um documento tão importante né?”. Nos 

informou ainda que o “PPP é refeito sempre que a escola sente que é necessário 

aperfeiçoar algo”. 

 No que diz respeito à organização do trabalho pedagógico dentro da escola, 

Joelma disse que esse trabalho é sempre feito coletivamente e administrado por ela, 

afirmando que ela impõe regras, mas que todos participam. Afirmou também que 

função da equipe pedagógica da escola é “coordenar e integrar o trabalho dos docentes e 

dos alunos” e nos disse ainda que a equipe pedagógica enfrenta um desafio: “a 

burocracia que exige que a gente cumpra o programa né e o desvio de função que 

acontece de vez em quando, tem dias que até eu tenho que ir para a sala de aula”. 

 No que se refere às avaliações sistemáticas de ensino, a supervisora nos 

informou que “são bem-vindas, pois a partir dessas avaliações, conseguimos ver se a 

escola é boa ou ruim”. 

 E, quanto à formação continuada, destacou que os professores fazem os “cursos 

que a Secretaria de Educação oferece, assistem também aos vídeos da TV e fazemos as 

reuniões do módulo II, mas ninguém se interessa por essas reuniões”. 

 Na nossa última pergunta, questionamos à entrevistada quais eram as diretrizes 

que norteavam o trabalho do pedagogo na escola. Ela nos afirmou que, atualmente, seu 

trabalho é baseado “na orientação do guia do supervisor, aquele guia que vem dentro do 

programa de intervenção sabe?”. E disse ainda que seu trabalho também é “norteado por 

democracia”.  Partindo dessa resposta, é importante lembrarmos que esse Guia 

mencionado pela supervisora se refere ao Guia por nós descrito no item III do presente 

trabalho. 

 Partindo das reflexões que fizemos a partir dos dados coletados na entrevista 

realizada com a pedagoga e a por meio da análise documental do Guia do Supervisor 

Pedagógico, o qual, a que tudo indica, norteia o trabalho pedagógico do supervisor nas 

escolas de Minas Gerais, percebemos que a organização do trabalho pedagógico da 
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referida escola ainda necessita superar alguns desafios para ter êxito, os quais serão 

mencionados no decorrer do texto. 

 A pedagoga mostrou-se confusa ao definir a concepção de educação que a 

equipe pedagógica da sua escola tem, inclusive “coisificando” a educação e deixando 

claro que parte da responsabilidade da educação não é da escola, mas sim da família. 

Além disso, atribuiu como função da escola formar cidadãos capazes de “entender” a 

sociedade. E, nós, como futuras educadoras, sabemos que mais que formar cidadãos que 

entendam a sociedade, temos que formar cidadãos que “ajam” sobre ela, com o intuito 

de transformá-la para melhor.  

 O fato de os alunos não participarem da elaboração do Projeto Político 

Pedagógico e serem considerados "incapazes" para isso nos chamou atenção. 

Provavelmente isso ocorre porque os alunos ainda são crianças e a escola, por sua vez, 

não os enxerga como sujeitos autônomos e fazedores de história. Vasconcellos nos 

lembra: 

 [...] quanto maior o nível de participação, maiores as chances de vermos o 

planejamento realizado. A proposta metodológica do planejamento 

participativo favorece esse envolvimento, visto que nasce na própria 

participação ativa de cada membro. (VASCONCELLOS, 2000, p.93) 

  

Ou seja, os alunos também são membros da escola, independente da sua idade. E 

o planejamento, para ter sucesso, deve retratar os anseios de todos os membros. 

 Quanto à organização do trabalho pedagógico dentro da escola, notamos que 

ainda há certo autoritarismo por parte da supervisora dentro da escola, quando ela 

afirma que “impõe regras”. Acreditamos que até mesmo as regras devem ser 

estabelecidas coletivamente, pois o autoritarismo pode gerar rebeldia e infantilismo. 

Recorrendo novamente a Vasconcellos (2002, p.52) “o arquétipo autoritário se 

configura como sendo o dono de um lugar privilegiado, de um saber inquestionável, de 

uma incrível coerência, de uma intrínseca bondade e de absoluta ausência de falhas nas 

suas ações”. Cremos que um lugar onde se predomina o modelo autoritário não é um 

ambiente saudável. 

 A pedagoga, ao afirmar também que a equipe pedagógica enfrenta alguns 

desafios, como, por exemplo, ter que “cumprir o programa”, nota-se que há uma 

preocupação maior em cumprir o programa do que em fazer um trabalho significativo. 

Sobre esse dogma do “cumprir programa”, Vasconcellos assim se expressa: 

Instala-se o dilema no professor: está de acordo que deve fazer um trabalho 

significativo e participativo, mas, se dedicar-se efetivamente a isto, ‘vai levar 

mais tempo e o programa vai atrasar’. Diante deste impasse, o professor tem 

que optar; neste momento acaba pesando mais a exigência em cumprir o 
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programa, até porque tem raízes muito fortes e históricas. 

(VASCONCELLOS, 2000, p.117) 

 

 Outro fator que merece destaque nas respostas da entrevistada nos informa que 

as avaliações sistemáticas “são bem-vindas”, considerando que por meio delas que 

“conseguimos ver se a escola é boa ou ruim”. Partindo dessa resposta, ficou claro que a 

equipe pedagógica da referida escola ainda não se conscientizou que essas avaliações 

são uma forma de reafirmar a exclusão e não de verificar a aprendizagem. Pois, 

logicamente, uma escola de periferia, por exemplo, terá menos êxito nessas avaliações 

do que uma escola situada em um bairro de classe alta. Outro ponto a se ressaltar é que 

o currículo, na maioria das escolas, é pensando apenas para a classe alta, fazendo com 

que os alunos de classe baixa demonstrem baixos índices de “aprendizagem”; e isso 

com certeza refletirá também quando esse aluno for fazer as avaliações externas. Então, 

sobre esse assunto, concordamos com Apple (2001, p.71), quando ele diz que "um 

sistema de currículo e avaliação nacionais só ajuda a ratificar e exacerbar as diferenças 

de gênero, raça e classe, na ausência de recursos humanos e materiais suficientes". 

No que se refere ao trabalho de formação continuada dos professores, Joelma 

disse que esse trabalho é realizado nas reuniões de Módulo II da escola, porém quase 

ninguém se demonstra interessado nessas reuniões. Vasconcellos (2002, p.120) ressalta 

que: “A reunião é fundamental para despertar e/ou enraizar a nova postura educativa. 

Na medida em que possibilita a unidade entre o sujeito de ação e o da reflexão, este 

espaço é revolucionário”. Arroyo (1982, p.106) completa dizendo que: “A prática 

educativa quando refletida coletivamente é a melhor fonte de ensinamento teórico e, 

sobretudo de práticas mais comprometidas”. Percebe-se, assim, o quanto é essencial que 

todos os professores se empenhem nas reuniões pedagógicas da escola. Pois o momento 

dessas reuniões pode ser um momento de troca de experiências, de busca de soluções, 

de inovações, etc. 

 Damos ênfase ao fato da pedagoga entrevista ter afirmado que o seu trabalho é 

orientado pelo “Guia do Supervisor Pedagógico” que foi construído pela Secretaria de 

Educação do Estado de Minas Gerais; esta já era uma resposta esperada por nós. A 

descrição do Guia já foi por nós apresentada. Faz-se necessário agora fazermos algumas 

reflexões sobre possíveis equívocos que encontramos no documento em análise.  

 Logo na apresentação do Guia do Supervisor Pedagógico é abordado que para a 

construção do documento levou-se em consideração "as discussões feitas junto à equipe 

técnica da Secretaria do Estado de Educação, frente aos resultados das avaliações 

externas" (SEE/MG, 2008, p.5) e, a todo momento, se ressaltava que o supervisor 
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deveria se ater a essas avaliações. Partindo desse pressuposto é importante salientar que, 

nós, como futuras educadoras, sabemos que essas avaliações são focadas em resultados 

e não no processo de aprendizagem. E, acima de tudo, como já foi mencionado acima, 

elas apenas reproduzem a exclusão. Recorrendo mais uma vez a Apple (2001, p.73), ele 

nos apresenta a seguinte indagação: "Será que a combinação de currículos e avaliação 

nacionais, mais a privatização nos afastará dos processos e resultados democráticos?". A 

nossa resposta a tal indagação é óbvia: sim. Pois, com certeza, um trabalho pedagógico 

que gire em torno de avaliações nacionais (avaliações externas) certamente não caminha 

para a democracia, e sim nos afasta de um processo democrático. 

 No que se refere à "comunidade escolar" mencionada no documento, foi notável 

que ao falar nessa comunidade, se incluiu apenas professores, direção, especialistas e 

servidores da escola, deixando de lado a presença dos pais e dos alunos nas reuniões no 

trabalho que deverá ser "coletivo e integrado" (SEE/MG, 2008, p.7). Como pode se 

desejar um trabalho coletivo sem que haja participação ativa de todos os membros do 

âmbito escolar? Isso nos faz perceber também que o documento apresenta contradições 

ao nos revelar os seus princípios, que são os seguintes: 

[...] democratização do processo pedagógico, na participação responsável de 

todos, no compromisso coletivo com os resultados educacionais, na 

autonomia do Supervisor Pedagógico com os resultados educacionais, na 

autonomia do Supervisor Pedagógico para a proposição de projetos de 

intervenção no contexto educacional, na interdisciplinaridade e 

contextualização do ensino, na ética e sensibilidade afetiva e estética, na 

indissociabilidade entre teoria e prática e no tripé Escola, Comunidade e 

Secretaria de Estado de Educação. (SEE/MG, 2008, p.5) 

 

 Afinal, poderá haver democracia e compromisso coletivo sem que se abra para a 

participação real de toda a comunidade escolar? 

 Um dos itens do Guia que merece bastante destaque também é o 3.1.2, onde o 

documento orienta para que o supervisor visite todos os dias a sala de aula. 

Consideramos que isso se trata de um tema polêmico, pois pode-se constituir num 

elemento de quebra da autonomia do professor, além de parecer um instrumento de 

controle e não de assessoramento. Para ilustrar essa afirmação, destacamos uma 

passagem do Guia, onde se lê: “aprecie as atividades elaboradas pelo professor antes de 

serem reproduzidas, em especial os instrumentos de avaliação”. (SEE/MG, 2008, p.8). 

No que se refere à autonomia do educador perante a escola Vasconcellos (2002, p.54) 

ressalta que "confiar no grupo, superar o controle, a vigilância, como se os professores 

fossem irresponsáveis" é um dos desafios da organização do trabalho pedagógico. 
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Neste mesmo item é dito que o supervisor deve traçar um “perfil da turma”. Não 

seria mais adequado traçar um perfil de cada aluno? Todos nós sabemos que cada aluno 

tem um ritmo diferente de aprendizagem.  

Sobre a formação continuada, o documento em análise expõe que o supervisor 

deve “planejar e realizar momentos com o objetivo de promover a capacitação e a 

formação continuada do professor” (SEE/MG, 2008, p.12). No entanto, revela que isso 

deverá ser feito apenas a cada bimestre, o que consideramos que é absolutamente 

insuficiente, pois como nos lembra Vasconcellos: 

O professor também é um pesquisador: toda pesquisa tem origem num 

problema que o sujeito se coloca; ora, como sabemos, os desafios do 

cotidiano escolar são graves por demais; portanto, para enfrentá-los com 

competência, o educador precisa estar sempre estudando, lendo, buscando 

(não basta assistir um palestra de vez em quando...). A escola não pode ser 

vista apenas como local de trabalho; deve ser ao mesmo tempo local de 

formação. É preciso investir prioritariamente na formação permanente e em 

serviço do professor, para que se possa ter melhor compreensão do processo 

educacional, postura e métodos de trabalho mais apropriados. O trabalho 

coletivo constante é uma estratégia decisiva para isto. (VASCONCELLOS, 

2002, p.123) 

 

Em relação aos anexos presentes no Guia, os quais se intitulam “instrumentos de 

apoio pedagógico”, levantamos a seguinte indagação: Onde fica a autonomia do 

profissional perante a esses “instrumentos”? Visto que o Guia traz roteiros de planos de 

aula, instrumentos de registro e desempenho do aluno e do professor e sugestão de pauta 

da reunião, nota-se que o trabalho feito dentro da escola provavelmente não abre espaço 

para que os profissionais tenham autonomia (no sentido de liberdade relativa) e, acima 

de tudo, é um trabalho artificial, desvinculado da prática e da realidade, pois Freitas 

(2008) salienta que: 

A finalidade da organização do trabalho pedagógico deve ser a produção do 

conhecimento (não necessariamente original), por meio do trabalho com 

valor social (não do “trabalho” de faz-de-conta, artificial); a prática 

refletindo-se na forma de teoria é devolvida à prática, num circuito 

indissociável e interminável de aprimoramento (FREITAS, 2008, p.100). 

  

Contudo, após cotejarmos a entrevista realizada com a pedagoga da rede 

estadual de Minas Gerais, bem como o Guia do Supervisor Pedagógico, com os 

referenciais teóricos, foi notável que a organização do trabalho pedagógico urge superar 

alguns entraves. No que se refere aos dados coletados na entrevista foi perceptível que 

no trabalho pedagógico da escola em questão ainda predomina o autoritarismo, o 

trabalho artificial (utiliza-se o Guia do Supervisor Pedagógico), o desinteresse dos 

docentes para com as reuniões pedagógicas, a falta de trabalho coletivo (que envolva 

todos os membros da comunidade escolar), assim como a falta de autonomia dos 
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profissionais da educação. Assim, acreditamos que se faz essencial um maior 

comprometimento dos profissionais de educação (docentes e não-docentes) com a 

organização de um trabalho coletivo na escola; este é um desafio que deve ser coligado 

na observação, na vivência e na participação dos sujeitos, no processo de 

encaminhamento das questões que permeiam o âmbito escolar. 

 Quanto ao documento analisado – o Guia do Supervisor Pedagógico elaborado 

pela Secretaria do Estado de Educação de Minas Gerais – evidenciamos que ele se 

constitui mais como sendo um instrumento de controle do que de apoio; verificamos no 

documento palavras que pareciam expressar mais ordem do que orientação: deverá, dê, 

defina, monitore, estabeleça, etc. O que se observa então é a presença de uma hierarquia 

funcional e não um processo democrático. Além disso, como já mencionado, a 

utilização desse documento, principalmente no que diz respeito aos seus anexos, 

reafirmam a presença de um trabalho pedagógico artificial, desvinculado da realidade da 

escola. 

O caminho percorrido no processo de estudo para a elaboração deste trabalho, 

procurando incluir análise dos dados, análise documental do Guia do Supervisor 

Pedagógico de Minas Gerais, assim como o estudo do referencial teórico, são algumas 

contribuições para o aprofundamento deste assunto. Sobre o que foi dito ainda há muito 

o que se refletir e, principalmente, para desconstruir e construir novamente. Sem dúvida, 

é essencial que esse tema seja mais explorado, visto que o mesmo se constitui como um 

grande desafio para os profissionais da educação. 
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GESTÃO DEMOGRÁTICA: UM NOVO DESAFIO NO ÂMBITO 

ESCOLAR 

Fernanda Domingues Bento (UFU) 

                                                                                       Angélica Bisinoto da Silva (UFU) 

Betânia de Oliveira Laterza Ribeiro (UFU)  

Lúcia Valente (UFU) 

 

I- INTRODUÇÃO:  

A educação brasileira em seus primórdios experimentou um ensino jesuítico que 

perdurou por mais de 200 anos. Os colégios fundados pelos jesuítas preparavam a classe 

dominante para os estudos posteriores, ou seja, o ingresso na Universidade de Coimbra 

em Portugal.  Nesse sentido a tendência brasileira em valorizar o ensino superior 

persiste até os dias atuais, sendo colocado à deriva o ensino básico de crianças carentes. 

Assim, a democracia brasileira é tardia pela preocupação de priorizar a educação da 

elite.  

Além dessa ideologia dominante, atualmente, a escola pública sofre influência do 

neoliberalismo explicitado nas políticas públicas. O neoliberalismo torna-se ideologia 

dominante numa época em que os EUA detêm a hegemonia exclusiva no planeta. Esta 

ideologia procura atender aos anseios da classe dominante na qual desresponsabiliza o 

Estado das ações sociais, enfocando a participação das empresas por meio do capital, e 

as mesmas buscam mais o lucro do que a liberdade do cidadão.  

Na disciplina Projeto Integrado de Prática Educativa III foi proposto às alunas do 

curso pesquisas nas escolas públicas, a respeito de práticas educativas na educação 

básica. Desta forma, consolidou-se um grupo de alunas, juntamente com duas 

professoras orientadoras, para investigar a Gestão da Escola Pública.  

Sendo assim, a motivação do estudo se deu em conhecer as modalidades de 

Gestão presentes na escola pública do ensino fundamental. A primeira razão a favor do 

estudo é pesquisar a respeito da gestão nas escolas selecionadas, até então, ainda, não 

realizada por outros pesquisadores.  

O tema proposto é relevante, porque segundo o levantamento feito por Ribeiro, 

Maia e Machado (2003, p.1) apresentam-se as seguintes relevâncias:  

 

O tema proposto é relevante porque há poucos estudos que enfocam o 

desenvolvimento da teoria da administração da educação, apesar do fato de, 

nos anos 30, terem sido criadas “cadeiras de administração escolar” no Rio de 

Janeiro e em São Paulo e, a partir desse período, ter emergido o pensamento 

de Anísio Teixeira, considerado aqui como original. Assim, apesar de se 

poder identificar o surgimento do pensamento desse autor, já nos anos 30, de 

ter sido criada a Associação Nacional de Professores de Administração 
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Escolar - ANPAE, em 1961, sob liderança de Querino Ribeiro, e de contar 

com as preocupações de autores como Sander (1982; 1986; 1995), Garcia 

(1991), Paro (1986), Wittman (1983; 1987; 1991; 1999), entre muitos outros, 

a constituição efetiva de um corpus teórico próprio no campo da 

administração da educação parece não ter se concretizado, ou pelo menos isto 

não tem fecundado a prática e nem entusiasmado os pesquisadores da 

educação. (grifos nosso). 

 

Conforme mencionado, compreende-se a carência de estudos na área de Gestão 

escolar, uma vez que, destaca-se, no texto acima, esta evidência. Cabe ressaltar que 

existem carências na literatura científica a respeito desta temática.  

O propósito do trabalho não é realizar o levantamento do estado da arte ou 

preocupar-se com as referências históricas a respeito de administração escolar. Estas 

vão subsidiar o trabalho, mas não é o cerne do estudo. Nesse sentido, a questão central 

que se coloca no presente estudo é a constituição da Gestão da educação como um 

campo de saber enfatizando os princípios da autonomia, participação e da qualidade nas 

escolas pesquisadas.  

O estudo tem por objetivo compreender o significado de Gestão Democrática e 

como a mesma se concretiza na escola pública das redes de ensino em Ituiutaba-MG. 

Como recursos metodológicos foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, em duas 

escolas públicas, sendo uma estadual e outra municipal, para dar voz aos sujeitos 

compreendendo a sua visão de mundo a respeito da escola em que atuam.  

O estudo texto divide-se em cinco partes: a introdução, o desenvolvimento e neste 

discutirá um breve histórico da administração escolar, em seguida, a compreensão 

teórica das categorias autonomia, participação e qualidade, apresentação dos 

pressupostos metodológicos, a análise das entrevistas e em seguida as considerações 

finais. 

 

II REFERENCIAL TEÓRICO 

1. Breve Histórico da Administração Escolar 

O presente trabalho visa conhecer a evolução da administração escolar e almeja 

compreender os modelos teóricos de administração da educação possivelmente 

contidos em algumas obras e autores selecionados neste estudo, e em seguida 

aproximar da compreensão da mudança conceitual de administração escolar para 

gestão da educação. 

Os estudos de Maia, Ribeiro e Machado (2003, p. 9) contextualizam a evolução da 

administração sob a ótica da administração pública: 
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Retomamos aqui, a síntese analítica de autoria de Sander (1982) que procura 

contextualizar a evolução da administração escolar sob o pano de fundo do 

desenvolvimento da administração pública brasileira. Segundo o autor, “a 

administração da educação no Brasil, à semelhança da administração pública, 

pode ser estudada sob quatro enfoques analíticos diferentes: jurídico, 

organizacional, comportamental e sociológico" (SANDER, 1982, p.11). 

 

Para este estudo, o enfoque organizacional será destacado pela preocupação em 

compreender a escola pública. Nesse sentido, compreende-se por administração um 

conjunto de processos onde a organização deve estar presente e envolve precisão, 

comando e controle. Já a administração escolar é uma das aplicações da administração 

geral, ambas com aspectos semelhantes, sendo esta responsável por gerir e dirigir a 

escola.  

O pensador Anísio Teixeira, analisando as relações entre administração de 

empresas e administração da educação teve iniciativa de constituição de um 

conhecimento específico em administração escolar no Brasil. 

A administração escolar era tarefa privativa do professor, sendo por esta razão, a 

formação do administrador realizada em nível de pós-graduação.  

Durante o regime militar (1964-1985), o Estado brasileiro funcionava tendo um 

caráter autoritário e centralizador, com isso, os movimentos populares e sindicais 

expressavam-se por meio de reivindicações, pela busca de publicização69 do Estado e 

pela instalação de procedimentos transparentes e de caráter participativos, visando à 

democratização da gestão do próprio Estado, instituindo ainda conselhos compostos por 

representantes da sociedade civil, cujo objetivo seria participar diretamente da 

elaboração de políticas sociais e garantir canais de fiscalização.  

Neste período, a escola era vista como uma empresa dentro de uma visão 

neoliberal, porém as idéias de Anísio Teixeira começam a evidenciar um padrão de 

gestão, pois ele visava à democratização da escola, autonomia, a descentralização 

política e outros aspectos que podem fazer parte de uma gestão escolar. 

Segundo Mendieta (2006), em 1971, surge a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação – LDB (Lei nº. 5.692/71), que dispõe sobre a descentralização do poder e a 

existência dos Sistemas Federal e Estadual de Ensino. Esta Lei disciplinou, ainda, que 

os Conselhos Estaduais de Educação poderiam delegar parte de suas responsabilidades 

aos Conselhos de Educação Municipal. 

                                                 
69

 Transferência da gestão de serviços e atividades, não exclusivas do Estado, para o setor público não- 

estatal, assegurando o caráter público à entidade de direito privado, bem como autonomia administrativa e 

financeira. 



279 

 

A Constituição Federal de 1988 descentralizou o poder concentrado na União, 

Estados e Distrito Federal para os Municípios, atribuindo-lhes responsabilidades, vez 

que possibilitou que organizassem seus sistemas de ensino em regime de colaboração. 

Conforme Luck (2000) o movimento iniciado na década de 80, que era a favor de uma 

descentralização e democratização da gestão das escolas públicas, concentrava-se em 

três vertentes básica: a) a participação da comunidade escolar na seleção dos diretores; 

b) a criação de um conselho escolar com autoridade deliberativa e poder decisório; e c) 

repasse de recursos financeiros às escolas, possibilitando suas autonomias.  

Na década de 80, ocorreram ações contrariaram a lógica mercantil, vez que 

utilizavam um conceito de “descentralização”, distinto do que era reivindicado. Na 

aludida época, compreendia-se que se tinha uma descentralização do poder decisório e 

não de uma descontração de poder. Conclui-se que o que se objetivava era uma atuação 

maior no poder decisório da comunidade dentro das Escolas. 

A nova LDB (Lei 9.394/96) disciplina o Sistema Federal, Sistemas Estaduais e 

Municipais de Ensino, autônomos no que tange a organização, no entanto deve ter um 

órgão normativo, vez que devem cooperar reciprocamente. De acordo com Paro (1998) 

a gestão democrática implica em uma participação da comunidade. Igualmente, o autor 

enfatiza a necessidade de se exercer pressão sobre o Estado, para que este cumpra seu 

dever. De modo que, ainda há muito a ser feito para o alcance da efetiva Gestão 

Democrática no que tange à participação efetiva da comunidade no meio escolar. 

Dourado (1998) enfatiza que a gestão democrática é um processo de 

aprendizagem que vislumbra nas especificidades da práxis social e em sua relativa 

autonomia, a possibilidade de organização de meios de efetiva participação da 

comunidade escolar na gestão da escola.   

Segundo Luck (2000), a gestão participativa tem significação na medida em que 

diz respeito ao envolvimento dos funcionários de uma organização no seu processo 

decisório, vez que em organizações administradas com democracia, inclusive escolas, 

os funcionários têm envolvimento no estabelecimento de objetivos, na solução de 

problemas, na tomada de decisões entre outros.  

 

2 Três princípios norteadores da gestão democrática 

Para haver uma gestão democrática presente na escola, é preciso que, além de uma 

ação tenha-se também uma práxis construída pelos profissionais da educação, 
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estudantes e comunidade. Esta gestão deve conter princípios norteadores, dentre eles 

destacamos a autonomia, participação e qualidade.  

Nesta perspectiva, segundo Mendonça (2001 s/p.): 

Vários estudos sobre gestão democrática abordam a participação como 

temática principal.
 
Ao abordar aspectos da gestão democrática do ensino 

público ligados à participação, foi possível constatar que, ao contrário do 

que se idealiza sobre a convivência entre membros da comunidade escolar, os 

mecanismos adotados pelos sistemas não lograram pôr termo à guerra entre 

segmentos. Diretores, professores e funcionários, com prevalência dos 

primeiros, ainda monopolizam os foros de participação. A escola pública 

ainda é vista pelos usuários como propriedade do governo ou do pessoal que 

nela trabalha. O professor comporta-se como dono do seu cargo, dos alunos e 

de suas classes. O diretor funciona como guardião dessa concepção, evitando 

interferências de servidores e de pais. As legislações têm funcionado como 

mecanismos reguladores dessa prevalência, uma vez que impõem critérios de 

proporcionalidade na participação aos segmentos organizados da comunidade 

escolar. Isso não impede, no entanto, que permaneçam existindo 

comportamentos e atitudes de dominação dos docentes sobre os demais 

membros, sob argumentos que, em geral, se baseiam em questões ligadas à 

competência pedagógica. Apesar das várias tentativas legais de correção das 

distorções que privilegiam os segmentos docente e administrativo, observam-

se algumas legislações que chegam a legitimar a restrição à participação dos 

pais e responsáveis.  

 

A situação citada acima é gritante, no entanto há uma necessidade da participação 

efetiva da comunidade na gestão da escola, de modo que, esta adquira autonomia, que 

citaremos mais adiante.  

A Lei de Diretrizes e Bases da educação traz em seus artigos o estabelecimento da 

participação: 

 

Art. 12- Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as 

do seu sistema de ensino, o terão a incumbência de: 

I- Elaborar e executar sua proposta pedagógica;  

II- Administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; 

III- Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas; 

IV- Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente;  
  

Com base na bibliografia já citada neste estudo, observa-se que a comunidade 

escolar deve ter uma participação efetiva na gestão da escola pública, pois o termo que a 

constitui fica óbvio tal participação. “[...] por mais colegiada que seja a administração 

da unidade escolar, se ela não inclui a comunidade, corre o risco de construir apenas 

mais um arranjo entre os funcionários do Estado” (PARO, 2005, p. 16). 

Vemos, então, que a participação desta comunidade que tem acesso físico na 

escola deve ser necessária. Tal participação nas decisões políticas da escola ajuda a 

superar obstáculos na descoberta de potencialidades reforçando o relacionamento social. 

“Quando uma Gestão se diz democrática, ela deve extinguir o Ditador 

Democrático” (PARO, 2005, p.19), a participação, necessariamente, tem de ser 
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horizontal e cooperativa, procurando identificar, criticamente, as lacunas presentes em 

tal gestão.  

Em todo tempo vejo que para transformar algo, primeiramente, é preciso refletir e 

transformar a si mesmo. Em uma comunidade escolar não é diferente. Identificar os 

conflitos, problematizar a realidade, e através disso que se politiza a gestão de uma 

escola puramente pública. 

Defender e não contrapor aos direitos dos trabalhadores sociais da escola em atos 

grevistas, melhor seria aproveitar a ocasião e reivindicar a insuficiência de funcionários, 

deteriorização do prédio e equipamentos, falta de recursos financeiros, problemas de 

segurança, enfim, uma série de coisas que a própria comunidade poderia conquistar.  

O ingresso da comunidade no interior da escola fará a diferença com atitudes 

sérias e responsáveis, fazendo desta instituição pública um espaço familiar, racional e 

político.  

 

III- METODOLOGIA 

Esta pesquisa visa à compreensão da gestão democrática na prática educativa. 

Foram desenvolvidos dois tipos de pesquisa: 

 A pesquisa bibliográfica baseada em textos e obras de teóricos da área 

educacional em coerência com a análise de dados coletados; 

 A pesquisa de campo foi realizada em duas escolas da rede municipal e 

estadual de Ituiutaba – MG, do Ensino Fundamental, denominadas “Ouro 

Branco” (municipal) e “Sonho de Valsa” (estadual). 

O público alvo da pesquisa, os sujeitos da amostra escolhidos foram constituídos 

de 08 (oito) professoras; a equipe pedagógica foi composta por 03 (três) supervisoras e 

01 (uma orientadora), e, 02 (dois) diretores. 

A pesquisa utilizada fundamenta-se em leituras que embasaram a elaboração das 

questões, direcionada para a análise das categorias referentes à autonomia, participação 

e qualidade na gestão pública, tendo como instrumentos de pesquisa a entrevista semi-

estruturada. 

As autoras deste estudo se deslocaram até os entrevistados para a realização das 

entrevistas que foram gravadas e, posteriormente, transcritas para a análise dos dados. O 

material de pesquisa foi analisado de forma descritiva e analítica buscando coerência 

com o referencial teórico escolhido.  
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IV-  RESULTADO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os principais resultados da pesquisa são delineados em quadros, a partir das 

respostas obtidas dos sujeitos entrevistados e analisadas, tendo em referencial teórico 

escolhido. 

 

QUADRO I – Caracterização dos sujeitos das escolas municipal e estadual, quanto 

à Função e à Formação Acadêmica. 

ESCOLA FUNÇÃO FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Sonho de Valsa Diretor Educação Física  

Mestrando: Educação, Sociedade, Psicanálise 

Ouro Branco Diretora Magistério (Ensino Médio) 

Veredas 

Ouro Branco Vice-Diretora Pedagogia 

Pós-graduação: Ação Multidisciplinar: Gestão, 

Supervisão, Orientação e Inspeção Escolar 

Ouro Branco Supervisora Pedagogia 

Pós-graduação: Educação Inclusiva 

Sonho de Valsa Supervisora 1 Pedagogia 

Pós-graduação: Orientação 

Sonho de Valsa Supervisora 2 Pedagogia 

Mestrando: Educação, Sociedade, Psicanálise 

Ouro Branco Orientadora Pedagogia e Psicologia 

Ouro Branco Professora 

Efetiva 1 

Normal Superior 

Ouro Branco Professora 

Efetiva 2 

Magistério (Ensino Médio) 

Ouro Branco  Professora 

Designada 1 

Magistério (Ensino Médio) 

Ensino Religioso 

Ouro Branco Professora 

Designada 2 

Letras 

Pós-graduação: Espanhol 

 

 

Sonho de Valsa Professora 

Efetiva 1 

Normal Superior 

Pós-graduação: Ação Multidisciplinar: Gestão, 

Supervisão, Orientação e Inspeção Escolar 

Sonho de Valsa Professora 

Efetiva 2 

Psicologia 

Sonho de Valsa Professora 

Designada 1 

Magistério (Ensino Médio) 

Graduanda Pedagogia (FACIP-UFU) 

Sonho de Valsa Professora 

Designada 2 

Magistério (Ensino Médio) 

Graduanda Pedagogia 

 

O QUADRO I evidencia que os sujeitos entrevistados, em sua maioria, dão 

importância à formação continuada, a favor de sua atualização como profissional na 

área educacional, como pode ser visualizado nas respostas. 
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As questões elaboradas para a entrevista para cada segmento foram distribuídas 

para análise quanto à autonomia, à participação e à qualidade. Dessa forma, apresentam-

se: 

 

QUADRO II – Escola Municipal “Ouro Branco” – Autonomia 

Sujeitos Respostas 

Diretora  A escola tem alguma autonomia, para tomar lei ela tem muito pouco. 

Perante a lei a gente não pode expulsar o aluno. É uma das questões que a 

escola não pode fazer, e se fizer se acontecer de expulsar e se a mãe for à 

justiça ela consegue colocar ele de novo dentro da sala de aula e na mesma 

escola. 

Professora 

Efetiva 1 

Tem e não tem. Tem internamente, mas ela recebe da Secretaria, a gente 

tem que seguir as normas da Secretaria, da Superintendência, então não 

tem total autonomia, tem pra resolver os problemas internos. 

Professora 

Efetiva 2 

Tem, considero. Por exemplo, é claro que a escola tem que se reportar a 

Secretaria e a Superintendência, mas tem decisões aqui que toda escola, 

tem decisões que ela tem que tomar e que não tem que procurar 

providências em outro lugar, ela tem que ter autonomia pra resolver. Aí 

cada escola fica a critério da diretoria como resolver, mas toda escola tem 

que ter autonomia, senão não anda. Já pensou se tudo quanto é decisão vai 

ligar na Secretaria e perguntar vai fazer ou não vai fazer isso não existe, já 

tem um roteiro pré-estabelecido do que é que vai dar certo e o que não vai 

dar certo, principalmente assim, questões de disciplina, dos funcionários, 

isso tudo é decidido aqui na escola, então tem autonomia, tem que ter 

autonomia. 

Professora 

Designada 1 

Tem, mesmo porque ela é uma escola de período integral, se ela não 

tivesse autonomia pra estar a frente da sociedade ela nem estaria 

funcionando, então, eu acho que ela é autônoma neste sentido.  

Professora 

Designada 2 

Sim, reuniões. 

 

Perante as falas citadas, a escola possui certa autonomia, em algumas decisões 

internas, como a questão da disciplina. Porém, externamente, essa autonomia é limitada, 

sendo as decisões tomadas pelos superiores. 

Na fala da professora efetiva 2 tem-se essa evidência:  

 

[...] é claro que a escola tem que se reportar à Secretaria e à 

Superintendência, [...] mas toda escola tem que ter autonomia, senão não 

anda. [...] já tem um roteiro pré-estabelecido do que é que vai dar certo e o 

que não vai dar certo, principalmente assim, questões de disciplina, dos 

funcionários, isso tudo é decidido aqui na escola, então tem autonomia, tem 

que ter autonomia. 

 

 

Nesse sentido, “É necessário que a escola seja detentora de um mínimo de poder 

de decisão que possa ser compartilhado com seus usuários com a finalidade de maneira 

mais efetiva” (PARO, 2005, p. 84).   
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QUADRO III – Escola Estadual “Sonho de Valsa” – Autonomia 

Sujeitos Respostas 

Diretor A Secretaria de Educação tem acompanhamento constante, ela que é o 

órgão responsável pelas escolas do Estado. Ela que decide a parte 

burocrática e administrativa.  

Professora 

Efetiva 1 

Sim. A escola possui um espaço de autonomia dentro de seus limites, 

pois não depende só de sua organização a construção dessa autonomia, 

que se dá numa gestão democrática, num trabalho participativo. As 

escolas públicas estão a cada dia conquistando sua autonomia [...]. Essa 

transformação na área da política educacional ocorre no Brasil ao longo 

dos últimos anos [...] 

Professora 

Efetiva 2 

A direção é questionadora, dinâmica e sempre busca o melhor para o 

crescimento da escola como todo, tem idéias próprias e luta para 

concretizá-las. 

Professora 

Designada 1 

A escola é autônoma, pois tem domínio sobre os alunos. 

Professora 

Designada 2 

Algumas propostas e projetos têm que passar pela Secretaria Regional 

de Educação. 

 

 

A partir dos resultados da escola “Sonho de Valsa” observa-se na fala dos 

entrevistados que a autonomia é presente e que a mesma é construída, como a fala da 

professora efetiva 1: “A escola possui um espaço de autonomia dentro de seus limites, 

pois não depende só de sua organização a construção dessa autonomia, que se dá numa 

gestão democrática, num trabalho participativo”; realçando a fala do diretor: “A 

Secretaria de Educação tem acompanhamento constante, ela que é o órgão responsável 

pelas escolas do Estado”; tem-se, assim, uma compreensão mais clara ao referir-se aos 

limites, e à construção da autonomia, como é bem relatada pela professora 2: “A direção 

[...] sempre busca o melhor para o crescimento da escola como um todo”, sendo este o 

objetivo central para uma escola pública. Ao referir-se à disciplina, é outro elemento 

que a escola não pode deixar de cuidar para alcançar os seus objetivos propostos. 

Nesta perspectiva, Veiga (1997, p. 51) refere-se à autonomia, liberdade e 

democracia na escola pública ao explicitar que:  

 

A autonomia da escola é, pois, um exercício de democratização de um espaço 

público. [...] A autonomia coloca na escola a responsabilidade de prestar 

contas do que faz ou deixa de fazer, sem repassar para outro setor essa tarefa 

e, ao aproximar escola e famílias, é capaz de permitir uma participação 

realmente efetiva da comunidade, o que a caracteriza como uma categoria 

eminentemente democrática.  
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Deste modo, a escola pública presta serviço à comunidade, reforça sua identidade 

e legitima o seu papel social.  

Assim, percebe-se uma coerência entre as duas escolas, em que o processo 

pedagógico se estende além da sala de aula, oportunizando ao educando a compreensão 

do valor da escola para a sua formação integral. 

A seguir, apresenta-se o QUADRO IV e V, respectivamente, para análise da 

participação nas escolas “Ouro Branco” e “Sonho de Valsa”.  

 

QUADRO IV – Escola Municipal “Ouro Branco” – Participação  

Sujeitos Respostas 

Diretora  A participação aqui é quando o que a gente precisa eles estão 

participando, nas reuniões à noite, alguma gincana, festão, estão sempre 

vindo, missa. A comunidade aqui é bem participativa.  

Aqui é bem participativo, aqui todo mundo participa. Tem muitos 

empresários aí que nos ajuda, a comunidade também.  

Vice-diretora O Projeto Político Pedagógico é composto por membros da comunidade 

escolar e pais. É feito através de reunião de segmentos de grupos, de 2 

em 2 anos. 

Supervisora Acontecem as reuniões pedagógicas semanalmente, a gente reúne toda 

semana, [...] monta o planejamento, monta o plano de aula, e vê onde 

está a dificuldade, vendo o que se pode fazer para sanar. 

Orientadora Bom, [...], nós temos uma gestora que está apenas há duas semanas, e 

nestas semanas está fazendo uma gestão que parece que vai ser uma 

gestão democrática, pelos menos ela está tentando isso, mas a escola em 

relação à gestão democrática aqui está muito longe do que é 

democracia, pois democracia é governar para o homem, então se você 

governa para o homem ele tem que estar envolvido em tudo o que você 

vai fazer e não é bem isso que acontece, não só aqui, eu acho que o 

gestor em si ainda não procurou o fundamento do que é realmente 

gestão democrática, o que é democracia, o que é essa participação. A 

gestão democrática é participação ativa, não é eu, você e ela, é a toda a 

comunidade escolar e a que está lá fora, todo mundo junto num foco, 

num querer [...]  

Professora 

Efetiva 1 

A gente está numa nova gestão, no momento, e a outra também, essa, a 

outra era participativa, era através de consulta e essa também está 

encaminhando nesse ritmo. 

Professora 

Efetiva 2 

Participativa, as coisas que vão decidir, a escola no ponto em que eu 

estou, chama a comunidade pra ajudar a opinar e ajudar a decidir, é 

claro que a escola fica com a decisão final, mas a comunidade, os 

professores, os pais são convidados, inclusive tem um recadinho ali, que 

amanhã tem reunião e está chamando, está convidando pra participar da 

reunião.  

Professora 

Designada 1 

Acho que construtiva, mesmo porque eu entrei há bem pouco tempo e 

agora nós estamos com a direção nova, então, assim, eu acho que ela 

está acompanhando o trabalho de perto, até agora não tenho nada que 

desabone, eu acho que seria construtiva mesmo. 

Professora Participativa, participação da comunidade (pais, professores).  
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Designada 2 

 

A participação nesta escola é bastante envolvente, se realiza de forma 

democrática, contudo a comunidade tem mais acesso físico na escola em momentos de 

festas. 

Dessa forma, Paro (2005, p.16) afirma que: “Por mais colegiada que seja a 

administração da unidade escolar, se ela não inclui a comunidade, corre o risco de 

construir apenas mais um arranjo entre funcionários do Estado”.  

 

QUADRO V – Escola Estadual “Sonho de Valsa” – Participação  

Sujeitos Respostas 

Diretora  A tomada de decisões através do Colegiado com Assembléias [...]  

É feito um trabalho de participação da família na escola. E com o 

Colegiado procuramos motivar a participação da família. Nas reuniões 

procuramos esclarecer essa importância, pois a escola é um todo, aluno, 

professores, equipe gestora e funcionários, e comunidade, todos com um 

objetivo.  

Supervisora 

1 

A assistência didático-pedagógica é sempre através de reuniões. 

Reunimo-nos e decidimos em democracia como será feito. 

Supervisora 

2 

Eu dou assistência aos professores assim quando eles mostram uma 

dificuldade.  

Professora 

Efetiva 1 

[...] acredito numa gestão democrática e participativa, mas, também, nas 

relações de poder que cada segmento nos oferece, de acordo com a 

cultura que vivemos no momento, sendo construída numa busca 

incessante de torná-la, cada vez mais, democrática, participativa e 

autônoma. Porém, todos esses elementos dependem das relações 

interpessoais que são construídas, da comunicação como resultado de 

trabalho efetivo de equipe, em que toda a comunidade escolar está 

envolvida. 

Professora 

Efetiva 2 

Toda a comunidade escolar é envolvida na elaboração do projeto, 

buscando metas, dando sugestões. Um trabalho elaborado em equipe. 

Professora 

Designada 1 

Sou designada, nesse ano, final de fevereiro, eu entrei e eles (Equipe 

Pedagógica) já haviam elaborado o projeto há 3 (três) semanas antes, 

mas eles me passaram todo o conteúdo [...] eu nem sempre participo dos 

módulos que geralmente é na quarta-feira e, alguma coisa que ela 

(supervisora) tem para me passar, ela me procura e me passa. 

Professora 

Designada 2 

Não, porque eu não estava trabalhando desde o começo do ano. 

 

O Quadro acima apresenta que a questão da participação nessa escola é efetiva, 

como se pode observar nos relatos acima. 
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No entanto, ainda fica a desejar para as professoras designadas, que estão na base 

da hierarquia, ou seja, a participação vem de cima para baixo, sendo recebida pronta 

pelas professoras. Como podem ser visualizadas nas falas destas: 

 

[...] eu entrei e eles (Equipe Pedagógica) já haviam elaborado o projeto há 3 

(três) semanas antes, mas eles me passaram todo o conteúdo [...] eu nem 

sempre participo dos módulos que geralmente é na quarta-feira e, alguma 

coisa que ela (supervisora) tem para me passar, ela me procura e me passa 

(PROFESSORA DESIGNADA 1). Não, porque eu não estava trabalhando 

desde o começo do ano (PROFESSORA DESIGNADA 2). 

 

Evidencia-se nesses casos a necessidade de uma participação efetiva, tanto das 

professoras designadas que devem ir ao encontro das informações e uma maior 

comunicação na escola, e da equipe pedagógica, no sentido de viabilizar momentos que 

adéqüem a participação de todos. 

Nessa perspectiva, Horta (1978, p. 4) propõe que a participação: 

 

[...] assume seu verdadeiro sentido, quando indica uma presença ativa de 

todos os interessados no processo de tomada de decisões, na execução e na 

avaliação de todas as atividades relacionadas com a definição dos objetivos, a 

organização e o funcionamento do sistema educativo e em seus diferentes 

níveis. 

 

A participação deve ser uma aspiração de todos de forma individual e/ou em 

grupos. 

Ao se tratar da qualidade na gestão democrática das escolas públicas têm-se os 

resultados obtidos nos QUADROS VI e VII. 

 

QUADRO VI – Escola Municipal “Ouro Branco” – Qualidade  

Sujeitos Respostas 

Diretora Eu acho que tem qualidade aqui, porque os alunos chegam, lancham e 

são bem cuidados. Tem toda assistência.  

Supervisora A escola está muito longe de ter um ensino de qualidade, pois o 

professor está muito preso aos conteúdos dos livros e não busca 

pesquisar. 

Orientadora A escola tem um ensino de qualidade, porque ela é de tempo integral e a 

gente percebe que quando as crianças vão daqui para outras escolas, 

elas não tem dificuldades e quando a gente recebe crianças de outras 

escolas, elas encontram dificuldades.  

Professora 

Efetiva 1 

O ensino é de qualidade porque os professores treinados, recebem curso 

do CEMAP(Centro Municipal de Assistência Pedagógica  e 

Aperfeiçoamento Permanente de Professores) e a gente procura estudar. 

Professora 

Efetiva 2 

Eu, dentro da educação infantil trabalho com qualidade, não posso falar 

pelas outras séries. 

Professora Percebo que é de qualidade porque a gente busca este trabalho em 
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Designada 1 equipe para que a criança saia com aprendizagem. 

Professora 

Designada 2 

Creio que sim. 

 

 

Inicialmente, ao referir-se à qualidade na escola pública, tem-se a fala da Diretora: 

“Eu acho que tem qualidade aqui, porque os alunos chegam, lancham e são bem 

cuidados. Tem toda assistência”. Desse modo, observa-se que o período integral nas 

escolas, se não forem bem estruturados e planejados não passam de assistencialismo. A 

educação escolar deve ser vista como um instrumento para transformação social, , dessa 

forma, deve se ter o cuidado ao relacionar-se à educação de forma integral com 

assistência ao aluno, observando a função social da escola, como propõe o autor acima 

citado. 

Em relação ao relato da Professora Efetiva 1: “recebem curso do CEMAP(Centro 

Municipal de Assistência Pedagógica  e Aperfeiçoamento Permanente de Professores) e 

a gente procura estudar”. Nesse caso, tem-se a ênfase à valorização da formação 

continuada do profissional da educação, não se limitando por si só. Esse profissional 

deve ter um novo perfil diante as necessidades que a sociedade exige e do Sistema 

Educacional, sempre se atualizando para a eficiência na ação pedagógica. 

Ao deparar com a fala da Professora Efetiva 2: “Eu, dentro da educação infantil 

trabalho com qualidade, não posso falar pelas outras séries”. Nesse caso, para se chegar 

à qualidade é predominante a ação conjunta dos profissionais da educação na busca da 

emancipação dos sujeitos. 

Fica também, uma falta de clareza na resposta da Professora Designada 2, ao dizer 

que: “Creio que sim”. Sua resposta nos leva a pensar que essa professora não quer se 

envolver frente aos seus relatos, ou, não participa efetivamente com a equipe 

pedagógica. Isto devido às demais respostas dadas, e também, quando relacionamos 

com os relatos dos demais profissionais.  

 

 

QUADRO VII – Escola Estadual “Sonho de Valsa” – Qualidade  

Sujeitos Respostas 

Diretor As últimas avaliações foram muito boas e a escola foi avaliada pela 

qualidade. 

Supervisora1 Na avaliação do SIMAVE a nossa escola ficou bem conceituada 

Supervisora 2 Nas avaliações externas que vem vindo (SIMAVE- Sistema Mineiro 

de Avaliação da Educação Pública) nossa escola está assim, no 

recomendável, a gente não está numa faixa muito baixa. 

Professora Está é uma escola bem conceituada, com uma longa trajetória que 
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Efetiva 1 retrata a sua qualidade de ensino atendendo ás necessidades de nossa 

sociedade [...] 

Professora 

Efetiva 2 

Nas últimas avaliações do Estado crescemos em porcentagens 

consideráveis. Isto me deixa muito feliz! Dá-nos a responsabilidade de 

nos dedicarmos e crescermos a cada dia. 

Professora 

Designada 1 

[...] estamos tentando...  

Professora 

Designada 2 

Eu acredito nos funcionários... 

 

De acordo com as falas dos profissionais dessa escola, parece que consideram de 

qualidade ao referir-se aos resultados do SIMAVE (Sistema Mineiro de Avaliação da 

Educação Pública), pois estão dentro da proeficiência considerada pelo Sistema de 

Ensino, no recomendável. Acreditam que não estando numa faixa “muito baixa”, têm a 

responsabilidade de dedicar-se e crescer a cada dia. Sendo realçada tal fala pela 

Professora Designada 1: “[...] estamos tentando...” 

Já a Professora Designada 2, assim responde: “Eu acredito nos funcionários...”, 

nos leva a compreender que acredita no trabalho em equipe, em que todos devem se 

envolver. Acredita-se que todas as instituições escolares públicas brasileiras preocupam 

com o desempenho progressivo de seus alunos. Nessa perspectiva, a política nacional 

desenvolve o Sistema de Avaliação para a realização de um diagnóstico e, diante dos 

resultados obtidos, tem a finalidade de promover estratégias no sentido de melhoria do 

ensino, investindo em recurso didático e incentivo para fortalecer o ensino pedagógico.  

Este instrumento é como se fosse uma forma de “medir” a qualidade das 

instituições educativas, contudo, é através da democracia plena que se consegue chegar 

ao patamar de qualidade tão desejável e discutível desde o século passado. 

 

V- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Compreende-se que a partir do estudo realizado, a gestão na escola necessita ser 

um processo de participação de todos para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem 

realizando-a com democracia. A importância da participação da comunidade em geral 

adquire força, autonomia em seus projetos e decisões, e, assim, melhora a qualidade no 

processo ensino-aprendizagem. 

Através deste estudo foi possível entender que a democratização é um 

desenvolvimento progressivo que pode ser conquistado no dia-a-dia, através dos 

processos pedagógicos alicerçando as categorias que nessa pesquisa tiveram ênfase: 

autonomia, participação e qualidade. 
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Detectou-se, ainda, que na democracia presente nessas escolas, os profissionais 

precisam exercer a práxis pedagógica para adquirirem maior clareza na sua atuação, 

pois a questão da democracia propriamente dita é um tema já bastante discutido, 

relevante, e não consumado de forma integral. 

Levando em conta a democracia como processo globalizante, considera-se que 

este processo está efetivamente mais presente nas escolas estaduais. 

Conclui-se que a gestão democrática nas escolas públicas é a conquista da 

autonomia e uma construção significativa e relevante, em que todos envolvidos com a 

educação estão conscientes de suas responsabilidades e seu papel em sua prática 

pedagógica. 

Evidenciou-se que a participação deve ser efetiva, propiciando a todos da 

comunidade escolar a possibilidade de vivenciá-la, como também, a discussão, 

sugestão, vez e voz para os rumos que terão a instituição escolar da qual se insere. 

Quanto à qualidade de ensino nas escolas públicas, acreditamos que tornará 

realidade quando a instituição escolar como espaço de socialização do saber e ação 

política na gestão tiver como princípio a autonomia e a participação. Apontando para 

estudos futuros pode-se sugerir: 

 O aprendizado das crianças em uma gestão democrática, se nas escolas 

Referências a democracia está mais presente ou não. 

 Se os profissionais que ficam á base da pirâmide, como serviçais, 

cantineiras, porteiros, verdadeiramente participam de projetos e decisões 

nas escolas que gesta democraticamente. 

  A posição dos alunos e responsáveis de aluno diante da democracia 

escolar. 

 O processo de seleção para candidatar-se a diretor de Escolas e de 

Secretarias de Educação. 

Estes levantamentos são importantes para se saber a questão da gestão 

democrática no âmbito educacional de ITUIUTABA-MG como um todo, 

proporcionando uma visão ampla e aprofundada para os acadêmicos do curso de 

Pedagogia.  
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GESTÃO PÚBLICA EM EAD NA PRÁTICA DE ENSINO COM 

MÍDIAS POR MEIO DO AMBIENTE E-PROINFO: PROBLEMAS E 

SUGESTÕES70 

 

EDUARDO CARLOS SOUZA MARTINS - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO 

ABERTA E A DISTÂNCIA (CED/RTR/UFMS) 
Erlinda Martins Batista (UFMS/CCHS/PPGEdu/Doutoranda em Educação) 

Sônia da Cunha Urt (UFMS/CCHS/DCH/PPGEdu) 

(EMARTINS,EBB)@NIN.UFMS.BR; SURT@TERRA.COM.BR 

1. Introdução 

Os constantes avanços tecnológicos nas últimas décadas têm provocado 

mudanças significativas no dia a dia da população, encurtando distâncias e acelerando 

processos antes morosos, e a área de educação não ficou imune a essas transformações. 

A Educação a Distância – EaD, inserida nesse contexto, destacou-se com a 

incorporação das atuais TIC´s (Tecnologias de Informação e Comunicação). E com 

surgimento da internet, por exemplo, que uniu vários tipos mídias, trouxe uma nova 

oportunidade aos que estavam a margem do processo educativo normal.  

Denise Bértoli Braga nos descreve algo relacionado a essas mudanças: 

Na realidade, até a criação da Internet, um dos grandes problemas 

enfrentados pelos alunos que optavam pela modalidade de ensino a distância 

era a morosidade das correspondências ou os limites impostos por contatos 

telefônicos. Ambos os meios impediam a existência de trocas dinâmicas entre 

professor e aluno ou entre os alunos. (BRAGA, 2007, p. 182) 

Porém, por outro lado, esses novos rumos do ensino-apreendizagem englobam 

vários aspectos sociais como: adaptações nas escolas ao se introduzir o computador; 

reabilitações dos professores para que os mesmos aprendam e explorem de forma 

inteligente os recursos tecnológicos; e outras mudanças envolvendo a dinâmica do 

ensino com auxílio das mídias. 

Embora o ensino superior já trabalhe com a EaD e as mídias de forma mais 

natural, as escolas de nível médio e fundamental, principalmente públicas, passam por 

uma fase inicial mais aguda quanto à introdução e os reflexos das novas tecnologias no 

ensino, seja por parte dos recursos de infra-estrutura, ou seja parte da atualização do 

docente quanto aos seus métodos didáticos-pedagógicos. 

                                                 
70
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Essa transição traz por um lado o antigo ensino presencial, que busca entender e 

se beneficiar do uso das TIC´s, e por outro lado a EaD propriamente dita, que procura 

consolidar seu espaço, porém ambos acompanhados de grandes desafios, principalmente 

dentro das instituições públicas, envolvendo não só a gestão, mas também a atualização 

técnica e a conscientização dos responsáveis envolvidos com a educação no pais. 

O artigo aqui tratado é resultado de uma pesquisa relacionada com um curso de  

EaD, intitulado Mídias na Educação, nível ciclo básico para iniciantes, constituído de 

cursistas professores da rede pública. Esse curso foi coordenado pela UFMS, com o 

conteúdo programático tratando das Mídias (televisão, rádio, internet, vídeos, material 

impresso, e gestão) Integradas na Educação.  

A motivação para esse estudo adveio das atividades diárias de suporte na área de 

informática e de acompanhamento na administração do curso em questão, em que foi 

possível coletar alguns depoimentos dos agentes participantes (alunos, tutores, e 

administradores) do programa, além de observações extraídas durante a vivência diária 

com esse trabalho e que deram subsídios para análise dos problemas enfrentados. 

A justificativa para esse artigo teve como base procurar aprofundar o 

entendimento das questões que se relacionam à gestão do curso, identificando, por 

exemplo, como seus agentes e recursos atuam, que tipo de problemas mais destacados 

acontecem, se possuem origem interna e/ou externa e se há vínculos entre eles, e que 

situações administrativas e técnicas desfavorecem a produtividade do curso. 

O tema do trabalho de pesquisa que proporcionou a elaboração desse estudo, 

tratou de uma forma mais ampla dos desafios da gestão pública do curso Mídias na 

Educação, envolvendo seus recursos financeiros, humanos, e tecnológicos.  

Constatou-se que a convivência entre essas diversas áreas está subordinada a 

ordem pública, ordem essa que dificulta ou impede que um gestor tome suas decisões 

sozinho, diferentemente do ensino privado, onde um diretor, por exemplo, tem maior 

liberdade e autonomia para resolver os problemas, conforme nos atesta Paro: 

“(...) na escola pública, a solução do problema não depende, na grande 

maioria das vezes, do diretor da escola, mas de decisões governamentais 

tomadas em nível de órgãos centrais (...).” (1996, p. 146) 

Por isso, em virtude da grande abrangência proposta no trabalho inicial, 

procurou-se, como objetivo principal, delimitar e extrair da pesquisa algo que 

produzisse resultados mais imediatos para a EaD nesse contexto, identificando e 

discutindo os problemas locais vividos no pólo da UFMS, tanto do lado da gestão, com 
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sua coordenação e ações subjacentes, quanto do lado prático do curso, com o ambiente 

Web de estudo. 

Como método de pesquisa optou-se por realizar os procedimentos de uma 

pesquisa de campo, com depoimentos, registros dos participantes retirados do próprio 

ambiente Web de estudo, e-mails da área de suporte, observações no dia a dia do curso, 

e uma pesquisa realizada com alunos desistentes do curso em questão. 

Serão citados alguns dados estatísticos e porcentagens ilustrando a discussão. 

Porém, tais números são mostrados apenas para auxiliar na análise geral, pois não houve 

aqui a intenção primeira de mensurar ou quantificar os assuntos descritos. Com isso, a 

metodologia aqui a ser considerada quanto a abordagem do problema, seu objetivo, e 

sua avaliação final, será de caracter descritiva analítica de natureza qualitativa. 

A apresentação deste trabalho é organizada em 7 seções, sendo a seção 1 composta 

pela presente introdução. Na seção 2 apresenta-se como é o ciclo básico no ambiente 

e-ProInfo, e na seção 3, como a gestão se prepara para este tipo de curso.  

Na seção 4 mostram-se as deficiências técnicas dos alunos na iniciação do ensino a 

distância. Na seção 5 descreve-se como algumas características do ambiente Web 

tem dificultado o ensino em algumas situações. Na seção 6 são tratados os problemas 

enfrentados pela gestão, quanto à coordenação e finanças do curso.  

Na seção 7 citam-se algumas sugestões para solucionar os problemas descritos nas 

três seções imediatamente anteriores a esta. E, finalizando o presente estudo, 

seguem-se as conclusões finais e as referências bibliográficas. 

2. Noções elementares do ciclo básico no ambiente e-ProInfo 

 Braga (2007) nos descreve que os ambientes Web de estudo, como a plataforma 

Teleduc, são peças fundamentais dentro da EaD atual. Mas não só isso, tais recursos 

passaram também a ser utilizados no ensino em geral, ampliando as opções de 

atividades extraclasse, possibilitando ao aluno visualizar e comparar seus trabalhos com 

da sua turma, ou auxiliando o professor a monitorar a classe ou um aluno específico, a 

fim de se descobrir qual o real retorno do ensino aplicado. 

A plataforma aqui estudada – no período de julho de 2008 a fevereiro de 2009 – 

foi o e-ProInfo, que consiste de uma base de dados com desenvolvimento Web, alocada 

em computadores servidores localizados em Brasília, e disponibilizada no endereço 

eletrônico  http://www.eproinfo.mec.gov.br/. Esse ambiente é configurado e 

administrado pela Secretaria de Educação a Distância – SEED do Ministério da 

Educação - MEC, governo federal do Brasil. 

http://www.eproinfo.mec.gov.br/
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O programa da SEED, com seu ambiente virtual colaborativo de aprendizagem 

e-ProInfo, tem como objetivo proporcionar aos cursistas-professores da rede pública 

uma oportunidade de contato com a EaD, habilitando-os para novos rumos na educação.  

A SEED oferece esse ambiente pronto e com constante manutenção para que os 

pólos situados nas Universidades conveniadas e parceiras do programa Mídias 

Integradas na Educação façam seus cadastros e administrem os mesmos remotamente 

por meio da internet, com apoio da própria SEED em Brasília.  

No caso apreciado, analisou-se mais especificamente as dificuldades vivenciadas 

pelos cursistas (principalmente os desistentes), tutores, e administradores participantes 

da 2ª oferta do ciclo básico do curso Mídias na Educação, sob a coordenação da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS.  

O total de cursistas matriculados nesse ciclo no pólo da UFMS foi de 450, 

constituídos basicamente por professores do ensino fundamental e médio indicados 

pelas secretarias de educação dos governo estadual e das prefeituras do estado de Mato 

Grosso do Sul. 

Para inserção dos cursistas ou alunos no ambiente, esses foram organizados 

inicialmente em 9 turmas de 50 alunos cada, onde para cada turma foi designado um 

tutor como responsável pedagógico.  

O cronograma e a estrutura do programa do curso e cronograma seguiram as 

orientações da SEED/MEC, sendo composta por 6 módulos criados por universidades 

brasileiras como a UFRGS (Univ. Federal do Rio Grande do Sul), UFC (Univ. Federal 

do Ceará), USP (Univ. de São Paulo), UFAL (Univ. Federal de Alagoas), além da 

própria SEED/MEC, com conteúdos tratando das mídias na educação.  

As atividades solicitadas em cada módulo eram compostas de contribuições de 

mensagens nos fóruns com temas colocados em discussão, participações nas sessões de 

bate-papo e nos diários de bordo, além da elaboração de arquivos postados numa área 

específica do ambiente, chamada biblioteca, conforme o tema e subtemas escolhidos.  

Como trabalho de conclusão de curso foi exigido que se redigisse um projeto 

final, também a ser postado no ambiente na forma de arquivo. A carga horária do curso 

determinada pela SEED foi de 105 horas para os seis módulos e 20 horas para o projeto 

de conclusão de curso. Os dois primeiros módulos foram executados de Outubro a 

Dezembro de 2007, e os demais a partir do final de Janeiro até Junho de 2008. 

3. Gestão do curso mídias na educação 
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Para elaboração do projeto do curso Mídias Integradas na Educação, foram 

realizadas ações envolvendo a SEED/MEC, o FNDE
71

, a UFMS, a FAPEC
72

, e as 

parcerias locais nos governos estadual e municipais. 

Vale ressaltar que o esforço conjunto de todos esses órgãos públicos listados  

tem também o objetivo de atender emergências nacionais na educação básica, 

possibilitando o acesso ao campo das novas tecnologias, entre elas o computador e a 

internet, como relatado no estudo de Araújo: 

Além disso, para que a escola entre cada vez mais nesse campo, é preciso 

cobrar políticas públicas mais sérias de formação docente às secretarias de 

educação, políticas essas que dêem conta das especificidades da inserção da 

informática na escola (...). (ARAÚJO, 2007, p. 17) 

Na sequência, após a aprovação do projeto e do plano de trabalho do curso, o 

próximo passo da gestão foi garantir um cronograma para os recursos financeiros e a 

organização dos recursos humanos e tecnológicos para implantação do curso. 

4. Deficiências técnicas na iniciação em EaD 

 Conforme já citado, os cursistas do ciclo básico foram compostos por 

professores da rede pública de ensino, formados na modalidade do ensino presencial. 

Para eles, usualmente, a transmissão do conhecimento possui pouco ou nenhum recurso 

tecnológico inserido nas rotinas diárias, ao utilizar-se basicamente de voz, giz, e quadro 

negro. 

Para iniciação desses professores cursistas na Educação a Distância, realizou-se 

no primeiro encontro presencial uma aula de apresentação mostrando vários detalhes do 

funcionamento do ambiente e-ProInfo. 

Entretanto, logo após esse encontro, já com início das atividades do primeiro 

módulo, notou-se duas grandes dificuldades entre os cursistas:  

 A falta de preparo no uso dos recursos básicos de informática e; 

 A falta de disciplina e organização do tempo, ou seja, o autodidatismo tratado 

por Belloni (2001).  

Ao longo do curso surgiram outras situações paralelas que aumentaram as 

dificuldades do aluno, mas pôde-se constatar uma importância acentuada na falta de 

domínio com o uso do computador, pois isto prejudicou a interação do aluno com o 

ambiente Web de estudo.  

Essa deficiência no trato do computador subdividiu-se em dois motivos: 

                                                 
71

 Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, localizado em Brasília - DF 

72
 Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino, e à Cultura, localizada em Campo Grande - MS 
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   Relativa ao uso local do computador e suas ferramentas – o manuseio dos 

softwares (parte lógica ou programas) a saber, o sistema operacional e os programas 

básicos instalados; 

 Com respeito ao uso em rede do computador e as ferramentas de internet (rede 

mundial de computadores interligados) – a utilização dos browsers (navegadores) e o 

uso do e-mail (correio eletrônico).  

No primeiro motivo, tratando do uso do computador apenas localmente, e 

considerando o sistema operacional mais comum utilizado, o Windows, muitos cursistas 

desconheciam técnicas ou atalhos elementares de um editor de texto (Word do pacote 

Microsoft Office), quando, por exemplo, precisavam formatar a fonte do texto, ou 

identificar e ajustar os arquivos quanto à extensão, ao tamanho, ao nome, entre outros. 

No texto explicativo dos módulos de estudo no ambiente constavam instruções 

para se fazer as atividades e que precisavam ser entendidas, por exemplo, como redigir 

o nome do arquivo a ser postado na área da biblioteca – material do aluno. Essas 

recomendações auxiliares traziam por trás limitações computacionais básicas como a 

impossibilidade de se gravar nomes de arquivos iguais num mesmo local de 

armazenamento.  

Por não receberem tais instruções não receberam a devida atenção por 

determinados alunos ou por fugirem totalmente ao alcance dos conhecimentos de 

informática que os mesmos possuiam. Por consequência, o ambiente gerava mensagens 

de erro que também não eram compreendidas. 

Um caso comum era quando o aluno tentava postar um arquivo, cujo nome 

dado, exemplo “etapa2ativ1.doc”, não possuía suas iniciais e já existia armazenado no 

ambiente, uma vez que outro cursista também já tinha cometido o mesmo erro antes 

dele, porém postado com sucesso em virtude de ainda não se ter aquele nome de arquivo 

no ambiente.  

 Os cursistas apresentaram muitas dificuldades quando precisavam postar as 

atividades na área da biblioteca. Contudo, para que esta operação pudesse ser efetuada 

com sucesso, outras instruções na própria tela de postagem deveriam ser seguidas, como 

o tamanho máximo dos arquivos e uma lista de extensões de arquivo aceitas pelo 

ambiente.  

No segundo motivo, referindo-se mais ao uso do computador em rede, os 

problemas gerais provinham da falta de habilidade no manuseio adequado dos recursos 

de internet, entre eles o uso do e-mail e algumas configurações do navegador, como as 

janelas Pop-up (janelas com informações extras). 
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As janelas Pop-ups, com suas propagandas e lembretes rápidos, tem sido, muitas 

vezes, um incômodo para o usuário de internet nos demais sites comerciais, e é normal 

que muitos habilitem o bloqueador deste recurso, mesmo sem entender muito bem seus 

reflexos. Porém, estas janelas são úteis na emissão de pequenos avisos gerais por parte 

da coordenação e dos administradores do e-ProInfo, uma vez que as informações 

chegam de forma instantânea aos alunos quando acessam o ambiente.  

Sendo assim, o ambiente e-ProInfo requer que o navegador esteja com o recurso 

de bloqueador de Pop-ups desabilitado. Porém, como não há ainda uma forma 

automática de desabilitar, o usuário/aluno precisava saber em que local dos menus do 

seu navegador se localizava essa configuração. Foi onde apareceu outra tarefa difícil, 

explicar ao aluno, por telefone ou por e-mail, como resolver esse tipo de questão. 

Essas dificuldades básicas podem ser igualmente comprovadas na pesquisa de 

Porfírio (2007), tendo como alvo alunos, também docentes, de um curso a distância da 

própria UFMS, na área de Pedagogia, no pólo do campus de Três Lagoas, Mato Grosso 

do Sul: 

Ao indagar-se aos alunos se consideram preparados para utilizar as 

tecnologias em sala de aula, 70% disseram que não, pois acreditam que para 

trabalhar com as tecnologias na educação é necessário uma maior preparação 

e eles ainda não sentem aptos para usá-las em sala de aula. Alegou-se 

também ser preciso um ensino adequado que dê suporte para que eles usem 

com segurança. Alguns discentes afirmam não ter nem mesmo 

conhecimentos básicos de informática. (PORFÍRIO, 2007, p. 9) 

Outro trabalho similar relacionado com as discussões aqui levantadas é descrito 

por Mendoza (2005), que relata os vários motivos referentes às deficiências dos 

matriculados, também professores, em curso na modalidade de EaD, conforme a seguir: 

 De 50% à 60% não partilhavam de uma cultura virtual, restringiam-se 

ao uso do e-mail e de ambientes institucionais e/ou coorporativos com 

ferramentas de interação de baixa interatividade e não conheciam o potencial 

da EaD para a educação formal e informal. Esse fator é compreensível, posto 

que, nenhum deles havia passado por um curso de capacitação na 

modalidade. 

 A obrigatoriedade do curso, ou seja, os professores foram convocados 

por parte da Direção a participar do curso. 

 A falta de independência e perseverança expressas na demora da 

familiaridade com o ambiente, apesar de oferecermos uma aula presencial 

para promover um primeiro momento de ambientação. 

 A falta de disciplina e participação expressas nas ausências e baixa 

participação inicial nos fóruns de discussão, bem como na não entrega de 

atividades. (MENDOZA, 2005, p. 15-16). 

A falta de familiaridade dos professores com a internet, também pode ser 

constatada em outras pesquisas, por exemplo a realizada por Vieira (2007), tratando dos 

desafios escolares e o uso da internet. 
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A pesquisa de Vieira se baseou numa entrevista de 180 usuários Web 

constituídos de alunos e professores do ensino fundamental, médio, e superior, 

residentes na capital do estado do Ceará, Fortaleza. Chama atenção o resultado obtido 

quanto ao gosto pela leitura na internet, pois os alunos que gostam de ler, representam 

mais do que o dobro dos que não gostam, já com os professores acontece exatamente o 

inverso.  

Analisando essa informação, Vieira registra duas metáforas interessantes, os 

professores seriam como “migrantes digitais” nesse contexto, e os alunos como “nativos 

digitais”, e comenta: 

Este fato é significativo para a educação dos novos letramentos e o 

desenvolvimento da leitura em suporte virtual. Diz respeito à formação 

docente e ao descompasso tecnológico que pode estar havendo entre os que 

estão ensinando e os que estão aprendendo (VIEIRA, 2007, p. 251). 

Fatos assim indicam que ainda existe um grande desafio para muitos professores 

pertencentes à área educacional, uma vez que se necessita introduzir os recursos 

tecnológicos, especialmente o computador, em sua prática educativa. 

5. Dificuldades vivenciadas com o ambiente e-ProInfo 

Outro ponto detectado que contribuiu para aumentar as dificuldades tanto do 

aluno, quanto da administração do ambiente e-ProInfo, foi a manutenção na plataforma 

do ambiente pela SEED, em Brasília, seja na parte de desenvolvimento ou correções do 

ambiente ou na parte de upgrade (atualização) dos computadores servidores. Apenas 

algumas poucas manutenções puderam ser avisadas com antecedência aos usuários, mas 

a maioria dos problemas relativos à manutenção do ambiente não pode ser avisada por 

parte dos administradores e coordenadores nacionais lotados na SEED em Brasília, ora 

por se tratarem de emergências, ora por congestionamento causado pelo grande número 

de acessos em todo o país.  

Essas situações geraram certa confusão ao usuário professor/cursista, dando a 

falsa sensação de que ele estava com problemas na sua conexão local, ou, quando o 

ambiente disparava uma mensagem de erro sobre o acesso, que seu nome de usuário ou 

senha eram inválidos, sendo que nenhuma das duas situações eram de fato o problema, e 

sim algo momentâneo acontecendo na SEED/MEC em Brasília. 

Quando a instabilidade do ambiente surgia e os alunos não conseguiam o acesso, 

eles solicitavam uma nova senha. Nessa operação, caso estivesse ocorrendo lentidão de 

resposta do ambiente ou do servidor público do e-mail do aluno (para onde a senha é 

enviada), ocorria uma demora em receber a nova senha, fato esse que levava o aluno à 
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incerteza sobre qual senha ele deveria usar. As senhas solicitadas seguidamente, 

geravam cada vez mais dúvidas e confusão, sendo que naquele momento, o problema 

não tinha relação com a senha, e sim com a conexão da qual o aluno estava acessando 

até o seu provedor, ou com congestionamentos ou manutenções emergenciais na 

SEED/MEC. 

Assim, durante o atendimento pela equipe de suporte, a dificuldade era ajudar o 

aluno saber se ele tinha salvo o arquivo dentro de muitas pastas e, consequentemente, e 

formado um caminho que impedia o ambiente de validar a extensão do arquivo.  

Em certas situações, o aluno estava acessando de um laboratório ou cyber café, 

onde o caminho da raiz, na rede local, até a sua pasta de trabalho já comportava vários 

caracteres. Porém, pela falta de noções básicas de informática ocorria, então, demora no 

atendimento, tanto na busca para compreender o que de fato o aluno estava vivenciando 

“do outro lado”, como para explicar-lhe, remotamente, qual seria a solução. 

Com isso, constatou-se que em cada módulo foi se efetivando uma série de 

desistências, provocadas pelas dificuldades de acesso, ou por ajustes, apresentadas pelo 

ambiente, junto com as deficiências dos alunos no uso das tecnologias.  

O curso iniciou com 450 cursistas, mas apenas 230 conseguiram conquistar o 

conceito necessário para a aprovação no curso. Em percentual, tem-se somente 51% dos 

cursistas chegando ao final do ciclo básico, sendo 49% de reprovados. O que também 

exigiu readequações das quantidades de alunos por turmas ao longo desse esvaziamento. 

Faz-se relevante também trazer algumas informações obtidas a partir dos resultados 

com os outros ciclos do programa, e que podem subsidiar este estudo. A aprovação na 

1ª oferta do ciclo básico ficou abaixo de 40%, entre 490 alunos participantes. Esses 

aprovados foram matriculados na 1ª oferta do ciclo intermediário. Constatou-se que a 

aprovação desse ciclo intermediário atingiu 80%. 

Com isso, pôde-se concluir que, uma maior eficiência pessoal com o uso das 

TIC´s acompanharam os alunos na passagem de um ciclo para outro, já que ambos os 

ciclos (1ª oferta ciclo intermediário e 2ª oferta ciclo básico) estiveram sob a mesma 

disponibilidade da plataforma e-ProInfo, enfrentando os mesmos problemas de 

ambiente, no mesmo período. 

6. A gestão do curso quanto à coordenação e os recursos financeiros 

Outro fator que agravou a situação dos cursistas em suas dificuldades, foi o 

tempo insuficiente dedicado para todas ações do primeiro encontro presencial. Essa 

operação concatenou várias sub-ações como: a apresentação do curso pelos 
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coordenadores; a matrícula dos alunos; o contato dos tutores com os alunos e o 

ambiente de estudo, entre outras. 

A coordenação do curso se esforçou para que tudo fosse executado conforme o 

planejado, porém, imprevistos com o ambiente no momento da matrícula, e um volume 

maior de tempo gasto pelas equipes da EaD em boa parte das situações, ocasionaram 

uma baixa produtividade no contato do aluno com o ambiente.  

Abrindo um pequeno parânteses aqui, a respeito do trabalho da coordenação, 

levando-se em conta a reunião de tantas pessoas e objetivos para um mesmo dia, Paro 

diz-nos que:  

“(...) a coordenação no sentido democrático, não é uma tarefa muito simples 

de ser alcançada na escola, já que ela supõe a convergência de interesses das 

pessoas aí envolvidas, bem como a consciência desses mesmos interesses.” 

(1996, p. 161-162) 

 

Na parte da manhã foi realizada uma apresentação em PowerPoint do curso, 

seguida pela matrícula dos presentes, na própria UFMS, e a tarde todos deslocaram-se, 

já organizados em suas turmas, para os vários laboratórios nas escolas estaduais ou 

municipais, agendados para esse encontro. 

Levando-se em conta apenas o período da tarde, observou-se que o tempo ficou 

muito reduzido para:  

   Aguardar o aluno a tempo, caso não soubesse o local da escola;  

   Resolver seu problema de acesso: nome de usuário e senha; 

   Dividir seu computador com outro colega, em virtude de não haver 

computadores em bom estado e suficientes para todos;  

   Contar com a destreza nem sempre fácil, naquele momento, do tutor na sala 

para apresentar os detalhes mais importantes do ambiente; 

   Resolver problemas na conexão do laboratório e/ou do ambiente e-ProInfo; 

   Priorizar alunos com viagem de retorno marcada para o final daquele dia. 

Na sequência, os minutos restantes não foram suficientes para que o aluno 

tivesse uma prática adequada com o ambiente, mesmo que rápida.  

Os atalhos, avisos e explicações gerais do ambiente, tornaram-se confusos e 

pouco efetivos para os alunos que enfrentaram dificuldades no decorrer do curso. 

O volume dessas informações e detalhes mostrados de forma quase instantânea e 

uma única vez, com o passar de muitas semanas sem a devida prática, reduziram 

bastante o sucesso de uma simples tarefa de lembrar-se de como fazer algo no ambiente 

com seus vários menus e opções. 
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Embora a preparação do primeiro encontro presencial possa ter sido deficiente 

quanto as primeiras práticas e detalhes do ambiente, existe uma “Ajuda” on-line dentro 

do próprio e-ProInfo, onde o aluno poderia facilmente percorrer e tirar muito de suas 

dúvidas práticas.  

Porém, isto nem sempre pôde ser notado pela maioria dos alunos, em virtude 

dessas diversas situações problemáticas enfrentadas aqui descritas, de forma isolada ou 

somada. 

Outra dificuldade observada foi quanto ao período do início do curso no último 

trimestre do ano. Com o final do ano letivo, a maioria dos alunos que se constitui de 

professores da rede pública municipal e estadual, estava sobrecarregada com a entrega 

de relatórios, correções de provas finais, boletins, diários, entre outros, dificultando a 

organização do tempo com uma nova atividade.  

Procurando respaldar ainda mais os argumentos dispostos neste artigo, foi 

realizada uma pesquisa por amostragem, enviada através da ferramenta Webmail do 

ambiente e-ProInfo para os alunos desistentes do ciclo básico. A quantidade de 

respostas não foi melhor, pois já era esperado uma baixa participação, em virtude da 

desmotivação desse grupo em interagir com o e-ProInfo, com suas próprias desistências. 

Nesse e-mail, constaram vinte situações de dificuldades (múltipla escolha) com 

o curso, envolvendo a parte do aluno (conhecimentos de informática, tempo disponível), 

do ambiente (conexão, acesso), e da gestão (tutores, período do curso).  

Das vinte e duas pessoas que responderam, três dificuldades apresentadas 

receberam destaque, pela ordem: 

1 - Treze pessoas marcaram que tiveram dificuldades em reservar tempo para o 

curso, pois são professores e o curso começou no último trimestre do ano, período em 

que se sobrecarregam com os relatórios, boletins finais, e outros documentos de 

fechamento a serem entregues à secretaria da escola onde trabalham. 

2 - Onze pessoas marcaram que tiveram dificuldades em acessar o ambiente e-

ProInfo quando podiam se dedicar a ele, pois esse se mostrava sempre com problemas, 

sem conexão, mostrava página em branco após digitar corretamente a senha. 

3 - Dez pessoas marcaram que tiveram dificuldades em por as atividades 

atrasadas em dia, após terem acumulado os dois primeiros módulos, em virtude de 

diversos problemas, e quando perceberam, já estavam começando as aulas do ano letivo 

seguinte, em fevereiro. 
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O resultado desta amostra indica que os problemas provindos da gestão (escolha 

do período para o início do curso) e do ambiente (falta de conexão), aumentaram as 

dificuldades pessoais dos alunos, gerando atrasos e acúmulos nas atividades do curso. 

Outra grande dificuldade enfrentada pela gestão do curso foi quanto aos aportes 

financeiros necessários para execução do plano de trabalho e cumprimento dos termos 

de cooperação e parcerias, por serem esses aportes de origem pública, passaram por 

vários obstáculos burocráticos dentro dos órgãos SEED, FNDE, UFMS, e FAPEC. É 

preciso ressaltar que, de dezembro a março, a disponibilidade de recursos federais fica 

bastante comprometida, devido ao encerramento financeiro do ano que termina e a 

liberação de recursos do ano seguinte.  

Percebe-se que os trâmites do encerramento financeiro e da liberação de recursos 

geram dificuldades imensas para o gestor, especialmente porque um curso como o 

mídias na educação, que é desenvolvido em forma de módulos e com um período de 

duração relativamente curto, não encontra meios mais flexíveis para gerenciar seus 

recursos.  

Fatos como esses podem ter influenciado a desmotivação da equipe de trabalho 

do curso e contribuído para desistência de alunos que, eventualmente, podem não ter 

sido devidamente atendidos em suas necessidades. 

7. Sugestões que merecem destaques 

Apresentar-se-á alguns procedimentos que podem contribuir para as soluções 

dos problemas levantados.  

A divisão deste item será efetuada em três campos (aluno, ambiente, e gestão) 

visando facilitar o entendimento do leitor, embora a fronteira de cada um dos campos 

envolvem situações que não são possíveis de se delimitar com precisão, onde termina 

um e, onde começa o outro ou, que influência um campo pode exercer sobre o outro.  

Entretanto, ao se sanar ou reduzir os problemas que sejam mais específicos do 

aluno e do ambiente, a gestão do curso poderá ser beneficiada, já que, de alguma 

maneira, ela engloba os outros dois. 

 

 

7.1. Procedimentos para aumentar a eficiência dos alunos 

 Nesta subdivisão serão colocadas sugestões e comentários relacionados mais 

diretamente a participação do aluno no curso como: seleção dos candidatos, medidas 
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para melhorar o pré-requisito, iniciativas motivacionais, acompanhamento das 

desistências, ações para facilitar e garantir o uso de tecnologias. 

Seleção dos candidatos – O convite aos alunos por parte dos parceiros nos 

governos estadual e municipais, deve ser mais criterioso e apurado para verificar se os 

cursistas indicados possuem uma prática mínima adequada ao trabalho com os recursos 

de informática, objetivando facilitar a coordenação do curso da EaD. 

Medidas para melhorar o pré-requisito - Antes de se começar o curso, faz-se 

necessário providenciar uma recapitulação rápida e eficiente, ou por parte da gestão do 

curso, ou das secretarias de educação locais, ou de ambos, pois assim, os cursistas 

estarão mais preparados com as práticas de informática, ou até descobrir nesse processo 

se existe alguém sem condições momentâneas de atender as rotinas tecnológicas diárias 

do ambiente e-ProInfo. 

Iniciativas motivacionais - É importante habilitar a rede de ensino pública dentro 

das TIC´s com a devida motivação voluntária, almejando bons resultados não só na área 

de educação, mas também na vida profissional do docente, com incentivos salariais após 

adquirir seu certificado de curso, ou outras medidas desse porte que não dependam tanto 

de aprovações orçamentárias. 

Acompanhamento das desistências - As secretarias de educação estadual e 

municipais devem também elaborar mais pesquisas estatísticas com os desistentes, a fim 

de se investigar melhor a origem das suas dificuldades.  

Ações para facilitar e garantir o uso de tecnologias - As pesquisas de Porfírio 

(2007) e Mendoza (2005), e as observações aqui levantadas, indicam que pode haver 

falta de contato mais acentuado, relativo ao uso das tecnologias da informação na vida 

dos professores que foram cursistas.  

Para resolver esses casos, os governos locais podem estudar maneiras de ampliar 

o Programa Computador Portátil para Professores criado pelo governo federal e 

divulgado recentemente (AGÊNCIA BRASIL, 2008). 

A aquisição de um notebook ou computador a baixo custo pode ser aliada a outra 

medida, a de possibilitar que os professores da rede pública possam ter deduções fiscais 

ou outros benefícios que viabilizem o uso de internet em suas residências 24 horas.  

Contudo, é importante também ressaltar que essa facilidade deve ser 

acompanhada ao mesmo tempo de um programa auxiliar junto aos professores, a fim de 

se garantir que os mesmos possam dominar o uso dos recursos tecnológicos.  

Essa ação paralela visa impedir que ocorra outra situação grave, conforme 

alertado por Else Martins dos Santos, citando a exclusão digital: 
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Mesmo tendo acesso à máquina, as pessoas não sabem usufruir das 

possibilidades que ela pode oferecer. Não sabem lidar nem com a mais 

simples interface: teclado, monitor, mouse. É como ter um carro e não saber 

dirigir (...). (SANTOS, 2007, p. 269) 

 Santos acrescenta: 

“Nos dias de hoje, verifica-se que a aquisição do conhecimento passa pela 

utilização das Nova Tecnologias de Comunicação e das novas Mídias. A 

ausência desses conhecimentos gera a exclusão digital (...).” (SANTOS, 

2007, p. 269). 

E, por outro lado, da inclusão digital, Iúta Lerche Vieira reforça na conclusão de 

sua pesquisa (citada no final da seção 4 deste artigo): 

“Ao lado da inclusão digital, é necessário investir na formação docente para o 

letramento na Internet, sem deixar de lado a fundamentação lingüística para 

abordar a leitura e a escrita.” (VIEIRA, 2007, p. 265)  

Com esses procedimentos, as dificuldades com os recursos midiáticos podem ser 

amenizadas, melhorando a produtividade de cada aluno quanto a expectativa da 

aprendizagem, e diminuindo a carga de atendimentos na coordenação do curso. 

7.2. Procedimentos práticos para melhorar a interação com e-ProInfo 

 Nesta subdivisão serão colocadas sugestões e comentários a fim de se facilitar a 

interação com o ambiente como: solicitação de senhas, atualização de dados 

cadastrais, textos para os fóruns, manutenções programadas, visualização da conexão, 

cadastro de acessos,  configuração local do ambiente e-ProInfo, relatórios finais. 

Solicitação de senhas - alertar aos alunos para não solicitarem novas senhas logo 

após a primeira tentativa de acesso negado, e quando for realmente necessário, informá-

los para utilizarem apenas o CPF na janela de solicitação. 

Atualização de dados cadastrais - Como a matrícula tem sido realizada através 

da importação em lote para o ambiente com os dados do nome do aluno, data de 

nascimento, cpf, nome da mãe, e e-mail, há necessidade do aluno acessar o cadastro e 

completar os seus dados posteriormente, e sempre manter seu e-mail, telefones e 

endereço atualizados, facilitando o contato dos coordenadores do curso. 

Textos para os fóruns - Como o ambiente possui um timeout (tempo em que o 

usuário é desconectado automaticamente, quando o ambiente interpreta que o usuário 

abandonou a tela e esqueceu de deslogar), é necessário alertar aos alunos para redigirem 

seus textos, a serem postados nos fóruns, num editor (Word, por exemplo) fora do 

ambiente no seu próprio computar. Quando terminar, copiar e colar na janela do fórum, 

com fontes e tamanhos mais comuns (Times New Roman, 12, por exemplo). 
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Nos textos dos fóruns é necessário que estes sejam de no máximo uma lauda 

(uma página, 20 a 30 linhas mais ou menos), de preferência apenas texto, e, se for 

necessário colocar fotos ou citações de outros textos, fazendo apenas a referência (site 

ou livro).  

Essa medida visa dar maior motivação aos colegas da turma com uma leitura de 

textos, mais dinâmica sem muitos formatos variados, e a colaborar com um volume 

menor dos dados armazenados no ambiente, volume este que, de alguma forma, reflete 

na velocidade da conexão e nos congestionamentos, quando o ambiente demora para 

mostrar todos os dados na tela. 

Manutenções programadas - As manutenções necessárias, por parte da SEED 

em Brasília, com o ambiente on-line, devem continuar a ser sempre avisadas, mesmo as 

pequenas manutenções. Um aviso Pop-up no ambiente amenizará muitas dúvidas nos 

pólos onde os alunos “pensam” que estão com problemas locais ou em seus acessos. 

Visualização da conexão - Ainda por parte da SEED, onde está centralizado toda 

a programação do ambiente, pode-se pensar em alguns recursos na própria página do 

ambiente que facilitariam o usuário a enxergar determinadas situações, por exemplo, um 

sistema de monitoramento gráfico informando o tráfego tanto do lado dos servidores na 

SEED em Brasília, quanto até mesmo do lado do usuário.  

Isto poderia deixar o aluno mais ciente em relação à questão dos 

congestionamentos que afetam a velocidade e o tempo de espera do aluno, evitando a 

inpaciência ou o desespero que levam a tomar outras ações desnecessárias, como a 

mudança de senha.  

Cadastro de acessos - Outro ponto a ser estudado seria o acesso ao cadastro de 

nome de usuário e senha, apenas dos alunos, por parte dos administradores do curso.  

Na plataforma e-ProInfo, a SEED delega certos níveis de autoridade 

administrativa. Por exemplo: o administrador de entidade é a pessoa que tem maior 

acesso aos cadastros do ambiente no pólo; o adminstrador de curso, ou turma, tem 

também acesso aos cadastros, exceto os de ordem pessoal.  

Atualmente não há permissão para o administrador de entidade, e muito menos 

para o administrador de curso, acessarem o setor de cadastro de nomes de usuários e/ou 

senhas dos alunos. No setor Dados Cadastrais do ambiente aparece o nome do usuário, 

mas é necessário estar com a senha válida para saber tal informação, pois via 

administração do ambiente, não há visualização desse campo. 
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Alguns alunos confundem-se com seus próprios acessos (nomes de usuário e 

senhas) de outros ambientes/sistemas ou simplesmente os esquecem, ou acabam 

solicitando nova senha, quando “pensam” que o ambiente está com problemas.  

Essa solicitação de senha ocorre até com anuência da equipe de suporte, que, as 

vezes, também não consegue ter certeza se o problema é local ou na SEED/MEC, pois 

nem sempre é possível detectar que tipo de problema está acontecendo com o aluno, 

quando as situações de erro do ambiente ou da conexão ou do próprio aluno se 

misturam. 

 Com isso, caso houvesse acesso ao cadastro dos alunos pelo administrador do 

ambiente no pólo, esse confirmaria o nome de usuário e senha, mesmo que fosse apenas 

para leitura (sem possibilidade de modificação na tela), procedimento esse, que ajudaria 

no descarte de ações desnecessárias, como solicitar outro acesso novamente. 

Esse fato pode ser delicado, pois envolve a escolha do tipo de programação e 

software a ser utilizado nos servidores da SEED, onde ficam armazenados os dados, 

além da questão da segurança e privacidade, mesmo em se tratando de administradores 

locais.  

Entretanto, o que se levanta aqui são os problemas e as maneiras de diminuí-los 

no âmbito do e-ProInfo, e não deixar o aluno desmotivado ou confuso com as diversas 

situações negativas que possam surgir. 

Configuração local do ambiente e-ProInfo - A SEED também oferece o 

ambiente todo para ser configurado localmente na própria instituição, proporcionando 

ao pólo a administração total do ambiente.  

Porém, a instituição que optar por esse caminho deve analisar, muito bem, antes 

de assumir esse compromisso, pois deverá ter segurança plena, em particular quanto aos 

recursos humanos (pessoal habilitado) e de infra-estrutura (física e lógica), para manter 

os serviços do ambiente em operação 24x7 (vinte e quatro horas, sete dias da semana).  

Essa é uma decisão que precisa ser institucional, já que envolve riscos, se não 

forem bem calculados, considerando as dificuldades locais que a EaD ainda enfrenta em 

seu processo de consolidação na esfera pública. 

Relatórios finais - Um outro detalhe a se destacar refere-se aos relatórios finais 

que precisam ser encaminhados à SEED/MEC. Esses relatórios necessitam ser 

uniformizados quanto às formatações e ordem dos campos exportados no ambiente e-

ProInfo para inserção no Sistema de Gestão Questionário de Avaliação – SGQA.  

Além disso, conforme sugestões citadas por Spanbauer (1995), essas 

informações finais podem ser estudadas e trabalhadas, explorando-se recursos gráficos 
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que ajudem a gestão do curso visualizar os diversos resultados obtidos com os alunos, 

além de contribuir com os procedimentos da subdivisão 7.3, logo a seguir. 

Essas necessidades, detectadas pela equipe de suporte local, foram repassadas a 

SEED/MEC, durante o auxílio à coordenação do curso na realização desse trabalho. Em 

síntese, uma interação melhor entre as equipes de suporte dos pólos com a equipe 

técnica central da SEED/MEC seria bem-vinda, para que o ambiente seja ajustado e 

esteja cada vez mais adequado para os cursos. 

7.3. Procedimentos para melhorar a gestão do curso 

 Nesta subdivisão serão colocadas sugestões e comentários com objetivo de 

colaborar no planejamento e na coordenação do curso como: tutoria, preparativos do 

encontro presencial, início do curso e considerações gerais. 

Tutoria – O primeiro passo para uma boa gestão é investir na capacitação dos 

tutores e equipe técnica que atuará nos eventuais problemas. Antes de tudo, no processo 

de seleção, é preciso verificar se os tutores conhecem o ambiente e-ProInfo para poder, 

com segurança efetuarem um trabalho coerente com o esperado deles. O tutor é o 

profissional que estará em constante contato com a turma e terá condições de levantar 

problemas como a falta de participação no ambiente. Notado esse fato, o tutor deve 

imediatamente tentar estabelecer uma comunicação com o aluno ausente, não havendo 

resposta, logo a seguir, comunicar o ocorrido ao administrador e/ou gestor do curso. 

Outro aspecto que o tutor pode observar é o de incentivar o aluno a procurar 

auxílio local nas questões básicas de uso do computador e a seguir a Ajuda on-line no 

próprio ambiente; isso pode colaborar para reduzir reduzir o volume de problemas e até 

ajudar na autodidaxia do aluno, característica importante a ser adquirida pelos cursistas 

no ensino a distância, conforme constata a autora Belloni: 

“É urgente atualizar a tecnologia educacional porque uma nova autodidaxia 

importante está se desenvolvendo há vários anos nos jovens por meio das 

mídias.” (BELLONI, 2001, p. 6) 

Preparativos para o encontro presencial - Outro fato que o gestor precisa estar 

atento são para as questões que envolvem o dia do encontro presencial. Tudo precisa ser 

bem planejado, como: o espaço físico para a palestra de apresentação do curso, e a 

preparação dos laboratórios, com boa conexão e computadores suficientes para 

individualizar o uso. O tempo necessário para esse encontro deve ser bem calculado, 

priorizando o primeiro contato do aluno com o ambiente Web do curso, e medidas 

podem ser estudadas, como a formação de turmas menores, prorrogação de diárias para 
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os alunos ficarem por dois dias, e até a organização de outros encontros presenciais 

mais próximos do início do curso. 

Para tanto, o gestor precisa estar atento a todos esses importantes detalhes do 

encontro, pois se o cursista compreender as informações que lhe serão repassadas nesse 

dia, saberá operacionalizar as diferentes ferramentas do ambiente, e muitos problemas 

poderão ser evitados. 

Início do curso e considerações gerais - Além do preparo dos profissionais para 

trabalharem no desenvolvimento do curso, a gestão precisa observar questões práticas, 

como, o início do curso nunca poderia ser no fim do ano.  

Nesse período os cursistas, que são professores, estão empenhados no 

encerramento do ano letivo. Agindo desse modo, evitaria-se o desgaste que 

normalmente ocorrem com os alunos por ocasião das férias, muitos só acessam o 

sistema nas escolas em que trabalham. 

Caso a gestão, juntamente com os responsáveis na SEED/MEC, observarem 

esses pequenos detalhes, muitos aborrecimentos enfrentados seriam resolvidos e com 

menos preocupações envolvendo os alunos e o ambiente, ou outras barreiras que 

impeçam o objetivo de se alcançar a qualidade e a excelência desejados durante a 

dedicação ao curso de Mídias na Educação.  

8. Considerações Finais 

A modalidade de educação a distância no Brasil encontra-se em amplo discurso, 

e pode ser um caminho para solucionar alguns problemas da educação brasileira.  

Este trabalho teve como objetivo interpretar alguns problemas que esta 

modalidade de educação tem enfrentado na esfera da educação pública, entre eles, a 

dificuldade de passagem do ensino presencial para o ensino a distância, o uso de um 

ambiente Web chamado e-ProInfo e suas particularidades, e a gestão dos cursos 

oferecidos por esse ambiente. 

Pelo estudo apresentado, foi possível observar que determinadas dificuldades 

indicam certos vínculos ou acúmulos de situações problemáticas. Entre elas, o ambiente 

Web de estudo não estando on-line ou não possibilitando o acesso, e o aluno, por sua 

vez, com dificuldades em relação ao uso dos recursos de informática e internet resulta-

se assim, numa falta de desempenho no papel do aluno que não consegue exercer o 

autodidatismo, conforme apresentado por Belloni (2001). 

No desenvolvimento deste artigo, apresentou-se algumas sugestões que, se 

colocadas em práticas, podem resolver alguns dos problemas apresentados. Embora se 
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reconheça que algumas das sugestões podem ser impedidas de realizar-se devido aos 

limites impostos pela burocracia pública. 

No entanto, há que se ressaltar que a modalidade de cursos em EaD, em especial 

um como o mídias na educação, que se propõe a capacitar professores para trabalhar 

com o uso de recursos tecnológicos na educação fundamental, necessita de um aporte de 

gestão a altura para o qual o curso foi proposto. 
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       Como reflexo de um processo histórico de exclusão da educação formal no Brasil, 

os índices de analfabetismo no país alcançam números elevados. E nesse processo, para 

atender parte das camadas economicamente desprivilegiadas da população, que não 

tiveram acesso a escola em período adequado, as campanhas de massa vêm sendo, ao 

longo das décadas, utilizadas como mecanismo mais utilizado para “combater” o 

problema.  

         No contexto da ditadura militar, diversos programas populares de alfabetização75 

que  haviam se multiplicado entre 1961 e 1964, passaram a ser vistos como uma grave 

ameaça à ordem nacional. Com o golpe militar, muitos desses movimentos foram 

extintos e seus participantes e promotores perseguidos e exilados.  

        Apesar da repressão, persistiram no país diversas práticas de educação popular, 

entretanto, de modo disperso e quase clandestino. Esses movimentos populares 

desenvolviam práticas educacionais no interior da sociedade civil, visando alterar o 

quadro socioeconômico a partir da conscientização, participação e transformação social.  

       Conforme destaca Soares (2002),  esses conceitos foram elaborados a partir das 

práticas e das ações desses movimentos populares. Desse modo, a alfabetização de 
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de Uberlândia, Agência de Fomento CAPES. 
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  Os anos de 1940 constituiram-se no período que a educação de jovens e adultos se firmou como um problema de 

política nacional, pela primeira vez tal ensino passa a ser reconhecido e recebe um tratamento peculiar. Em 1947, foi 

instalado o Serviço de Educação de Adultos (SEA) com o serviço especial do Departamento Nacional de Educação 

do Ministério da Educação e Saúde, dentre as diversas medidas previa-se a produção e distribuição de material 

didático. No início da década de 1950 até 1963 é elaborada a Campanha Nacional de Educação Rural, inspirada nas 

Missões Rurais Mexicanas nas oraganizações das social comunidades, no entanto, teve curta duração e pouco 

realizarou. 
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adultos foi uma das práticas que procurava vincular cultura, educação e realidade, 

visando a transformação social.  

           No campo da Educação de Jovens e Adultos (EJA), Guarato (2001), enfatiza que 

o início do governo militar foi marcado pela falta de atenção ao problema, até que em 

1966, diante da má repercussão internacional dos elevados índices de analfabetismo, 

aliado aos apelos da UNESCO, o governo elaborou o Plano Complementar76 num 

trabalho conjunto entre Conselho Federal de Educação, MEC e Secretaria de 

Planejamento, assumindo diretrizes técnicas de modo a estabelecer estratégias para 

reduzir tais índices.    

  A instituição do Movimento Brasileiro de Alfabetização  

          Com o golpe militar 1964, a ruptura política com os movimentos populares de 

educação  de jovens e adultos, dá inicio a um período de intensa perseguição e 

repressão dos dirigentes desses movimentos. Materiais são apreendidos e o Programa 

Nacional de Alfabetização é desmantelado.  

         Haddad e Pierro (2000), ressalta que com o golpe militar o Estado passou a 

utilizar o autoritarismo como principal instrumento para garantir a “normatização” das 

relações sociais. O período militar foi marcado pelo abuso de autoridade por parte do 

Estado, o qual apresentava a coerção e opressão como resposta a todos aqueles que 

contrariavam os interesses dos militares77.      

         A educação nesse período é marcada pela expansão quantitativa, com o intuito de 

oferecer um maior número de vagas à população. Tal processo de massificação da 

educação, ocorre sem a preocupação com as estruturas adequadas para garantir a 

qualidade, provoca a deteriorização do ensino no país.  

                                                 
76 Conferência Geral da UNESCO de 1966 adotou a Recomendação sobre a Condição do Pessoal Docente, em 

colaboração com a Organização Internacional do Trabalho (OIT).A prioridade número um do Setor de Formação de 

Professores da UNESCO Internacional é a “Iniciativa para a Formação de Professores em países em 

desenvolvimento. Este projeto possui atividades em 46 países participantes até 2015. O objetivo é adaptar políticas 

relativas a professores que coincidam com o desenvolvimento de cada país. No Brasil o primeiro Plano Nacional de 

Educação surgiu em 1962, elaborado já na vigência da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 

nº 4.024, de 1961. Ele não foi proposto na forma de um projeto de lei, mas apenas como uma iniciativa do Ministério 

da Educação e Cultura, iniciativa essa aprovada pelo então Conselho Federal de Educação. Era basicamente um 

conjunto de metas quantitativas e qualitativas a serem alcançadas num prazo de oito anos. Em 1965, sofreu uma 

revisão, quando foram introduzidas normas descentralizadoras e estimuladoras da elaboração de planos estaduais. Em 

1966, uma nova revisão, que se chamou Plano Complementar de Educação, introduziu importantes alterações na 

distribuição dos recursos federais, beneficiando a implantação de ginásios orientados para o trabalho e o atendimento 

de analfabetos com mais de dez anos.  

 

77
  O termo utilizado se refere às pessoas que no período militar eram consideradas uma ameaça à ordem 

vigente, por esse motivo, estes eram denominados subversivos, nome atribuído ao possível agitador ou 

revolucionário. 
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        No que tange à Educação de Jovens e Adultos, com a repressão dos programas de 

educação popular, anteriores ao Golpe militar, no período de 1964 até 1966, este 

segmento permaneceu praticamente relegado a um plano secundário. Somente no final 

de 1966, segundo Fernandes (2002) o governo retoma esta questão, por meio da 

Cruzada ABC- Ação Básica Cristã78 que, no entanto, em função de dificuldades 

financeiras foram extintas entre 1970 a 1971. Segundo Fernandes (2002),  é justamente 

nesse período que ressurge a idéia do analfabeto como “mancha negra” a ser 

exterminada. 

A concepção das Cruzadas era a de que o analfabeto seria um ser 

incapaz de participar ativamente do maio social, econômico e 

político, portanto, consistina num parasita econômico que impedia 

o desenvolvimento do país.  Fernandes ( 2002, p. 36). 

 

            Com o fim das Cruzadas pela Alfabetização, emerge a necessidade de se 

estabelecer um novo programa de educação de massas. Em seguida, cria-se o 

Movimento Brasileiro de Alfabetização-MOBRAL. Instituído pela Lei 5.379, de 15 de 

dezembro de 1967, como Fundação MOBRAL, tal Programa é fruto do trabalho 

interministerial, mais voltado aos aspectos pedagógicos. Entretanto, em 1969 o 

MOBRAL começa a se distanciar da proposta inicial, pressionado pelo regime militar. 

Conforme apresentam Haddad e Pierro (2000), o MOBRAL passa a ser implementado 

como campanha de massa, configurando-se de modo que atendesse aos objetivos 

políticos dos governos militares, assim como dar resposta aos marginalizados do 

sistema do ensino regular.  

           A presidência do MOBRAL  foi entregue ao economista Mário Henrique 

Simonsen, que, por sua vez, procurou “vender” a idéia do MOBRAL à sociedade civil, 

com o intuito de promover novos mecanismos finaceiros. Conforme os dados 

apresentados por Haddad e Pierro (2000), foram obtidos com a opção voluntária para o 

MOBRAL 1% do Imposto de Renda, devido pelas empresas, completada com 24% da 

renda líquida da Loteria Esportiva. Com isso, o MOBRAL contou com recursos amplos 

e ágeis de caráter extra-orçamentário, além dos convênios com diversas instituições79. 

Para tanto, Simonsen e o então ministro da Educação, Jarbas Passarinho, promoveram 

um movimento de mobilização em prol do MOBRAL, através de propagandas junto aos 

                                                 
78

 Os trabalhos da ABC tiveram início no Recife-PE e logo em seguida atingiu os Estados do Nordeste, 

Rio de Janeiro e Guanabara. A Cruzada, defini-se ideologicamente, a favor da ordem social. 

79
 É pertinente salientar que neste contexto foram estabelecidos convênios com as Comissões Municipais, 

bem como com as Secretarias de Educação; com instituições privadas, de caráter confessional ou não, e 

órgãos governamentais.   
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empresários, de modo a convencê-los a contribuir para eleminar o crescente número do 

analfabetismo, a vergonha do Brasil.  

 

Jarbas Passarinho revelou que o Brasil é o 13º país da América Latina 

em ordem crescente de analfabetos. “Só será modificada essa crise, 

com esforço conjugado de toda a comunidade” (CORRÊIO, 

janeiro,1970) 
 

         Por outro lado, eram desenvolvidas ações com o intuito de assegurar o status quo, 

agregando, assim, um significativo número de membros da sociedade alfabetizados, 

como força de trabalho para contribuir no processo de alfabetização da massa iletrada. 

 

Procuva-se ampliar junto às camadas populares as bases sociais de 

legítimas do regime, no momento em que esta se estreitava junto às 

classes médias em face do AI-5, não devendo ser descartada a 

hipótese de que tal movimento tenha sido pensado também como 

instrumento de obtenção de informações sobre o que se passava nos 

municípios do interios do país e na periferia das cidades e de controle 

sobre a população. Ou seja, como instrumento de segurança interna.     

Paiva (1982)   

 

           Em 1972, de acordo com Paiva (1982), foram instituídos os Coordenadores 

Regionais, com o intuito de harmonizar os programas estaduais. A função dos 

coordenadores era de garantir a orientação geral do Movimento, a partir dessa 

estrutura80, estabeleceu-se um processo de homogeneidade de atitudes, através de 

encontros e treinamentos dos supervisores.  

 

No quadro da difusão ideológica, nos encontros de supervisores, trazidos de todas as 

partes do país e reunídos às centenas no Hotel Nacional do Rio de Janeiro, numa 

aparente demonstração de desperdídio de recursos. Tais encontros serviam para 

reforçar os laços de lealdade para com a direção do movimento, explicando-se deste 

modo a distribuição entre eles de fotos autografadas do presidente do MOBRAL, e a 

condução das atividades em clima festivo com declarações públicas dos que pela 

primeira vez viam o mar ou viajavam de avião ou visitavam o Rio de Janeiro. 

Escreve claramente Arlindo Lopes Correia sobre a função dos supervisores: “são 

eles que mantém intacta a ideologia e a mística da organização”, possibilitando ao 

movimento servir como agente da segurança interna do regime. Paiva (1982)  

 

                                                 
80 O MOBRAL Apresentou organização operacional descnetralizasa, através de Comissões Municipais espalhadas 

em quase todos os municípios, contando com: as associações voluntárias de seviços, empresários e parte dos 

membros do clero; Destacamos a centralização da direção, atravéz da Gerência Pedagógica do MOBRAL Central, 

que era encarregada da organização, da programação, da execução e da avaliação do processo educativo, assim como 

era responsável pelo treinamento do pessoal para todas as fases, de acordo com as diretrizes que eram estabelecidas 

pela Secretaria Executiva. O MOBRAL Central Também era responsável pelo planejamento e a produção de material 

didático de caráter nacional. È pertinente salientar que  os recursos financeiros independiam de verbas orçamentárias. 
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             O MOBRAL chega ao auge no início da década de 1970, com a promessa de 

acabar em dez anos com o analfabetismo, considerado pelo presidente Médici como 

“vergonha nacional”. 

 

Até o próximo dia 15 de abril haverá um milhão e duzentos mil alunos 

em todo país, participando do programa de educação integrada do 

MOBRAL(...) ensino primário no período de um ano utilizando 

linguagem e material didático específico para adultos no ano de 1971, 

33.602 alunos entre 12 a 25 anos. Já alfabetizados está sendo considerado 

positivo(...) no oitavo mês de aulas cerca de 5 mil alunos tentaram o 

exame de admissão e conseguiram ingressar no curso ginasial. Segundo o 

secretário Executivo do MOBRAL 181 municípios, 33.602 alunos no 

total. Região nordeste 11.415, Região sudeste 7.815, Região sul 3.949, 

Região centro-oeste 2.315. No nível de alfabetização, o MOBRAL 

através de convênios, registrou um total aproximado de 2 milhões e meio 

de alunos em 3.385 municípios no ano de 1971. A previsão para 1972 

ultrapassa os 3 milhões ( CORRÊIO,  março, 1972) 

 

Embora tenha o objetivo de mobilizar toda a sociedade em prol da erradicação 

do analfabetismo, Guarato (2001), destaca que o MOBRAL por meio de intensa 

campanha publicitária, a qual sensibilizava os governos municipais e estaduais, 

preconizando a integração de pessoas, classes sociais, entidades públicas e privadas 

em torno de objetivos comuns, teve também objetivos implícitos de caráter não só 

econômico, mas principalmente ideológico e político.  

O objetivo dos tecnocratas ou tecno-empresários era a construção de um “Brasil 

Grande”, de uma superpotência, de modo que o desenvolvimento econômico voltado 

para as necessidades fundamentais de Nação e a melhoria dos padrões de vida da 

população não eram tão importantes quanto o treinamento para a participação rápida 

no processo de crescimento econômico e industrial.  (Guarato, 2001. P. 58). 

 

           Como se observa, para essa mesma autora, o surgimento do MOBRAL, 

como instituição pública, visava internamente, suavizar o efeito da repressão política 

instaurada, por meio de uma participação “limitada” e da falsa idéia de ascensão social 

via alfabetização, recompondo assim o controle da dinâmica societária, minimizando os 

focos de descontentamento e produzindo um sentimento de integração territorial. 

Apesar do discurso inovador preconizado pelos gestores do Estado militar, o 

MOBRAL apresentava lacunas que foram determinantes para o fim do Programa. Há 

que se destacar a padronização da metodologia e do método utilizado em todo o 

território nacional, não considerando as especificidades regionais. Outra falha consitia 

no despreparo dos alfabetizados, estudos apontam que em algumas regiões haviam 

pessoas semi-analfabetas na condição de alfabetizador.  

 No início da década de 1970, o ensino supletivo passa a ser implentado de 

forma regulamentada, a partir da promulgação da Lei Federal 5.692/71 que reformulou 

as diretrizes do ensino de primeiro grau. Em 1972, o governo militar elabora o parecer 

de número 699 – 28/07/72, o qual propunha recuperar o atraso educacional, com vistas a 

formando uma mão de obra para o desenvolvimento nacional. 
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O contexto da redemocratização ocorre a partir de 1980, período marcado por 

diversos impactos econômicos, decorrentes da crise financeira81. Nessa direção, Saviani 

(1995) argumenta que mesmo a década de 1980 ser considerada, no âmbito econômico, 

como a “década perdida”, no campo educacional ajusta-se ganhos. Com efeito, ocorre 

grande mobilização da sociedade civil e a organização do movimento docente acarreta 

em experências educacionais significativas em alguns Estados e Municípios. 

            Ferdandes (2002) ressalta que os governos de oposição ao regime militar, eleitos 

em 1982, implementaram algumas políticas educacionais, as quais iam ao encontro das  

reinvidicações de movimentos sociais organizados. Entretanto, em 1986, conforme 

apresenta Haddad (1991), na maioria dos Estados do país a oferta de programas de 

alfabetização de adultos e de cursos supletivos equivalentes às Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental, resultava da atuação da Fundação Educar82, em prosseguimento aos 

trabalhos do antigo MOBRAL. 

           De 1986 à 1988, inicia-se uma mobilização nacional em torno do processo da 

Assembléia Constituinte. Diversos segmentos da sociedade civil se mobilizam em prol 

da defesa do ensino público. Neste novo quadro nacional, com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, a Educação de Jovens e Adultos apresenta um avanço ao 

incorporar o Artigo 20883.  Entrentanto, no Brasil, o elevado índice de analfabetismo, 

cerca de 16 milhões de pessoas com 15 anos ou mais, apesar de previsto na Constituição 

de 1988, não desenvolve políticas específicas para atender as demandas educacionais 

deste segmento. Desse modo, destaca-se iniciativas para diminuir a quantidade dos 

iletrados do país. 

         Desse modo, com a declaração da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) no início da década de 1990, período em que 

no mundo havia cerca de um bilhão de analfabetos funcionais84, o Brasil, dentre os 

países da América latina, ainda apresentava um dos maiores índices de analfabetismo, 

18 milhões em 1995. 

 

                                                 
81

 Nos últimos anos do governo militar, o Brasil apresenta vários problemas. A inflação é alta e a recessão 

também. Enquanto isso a oposição ganha terreno com o surgimento de novos partidos e com o 

fortalecimento dos sindicatos. 

 

82 A Fundação Educar foi criada em 1985 e, diferentemente do Mobral, passou a fazer parte do Ministério 

da Educação. A Fundação, ao contrário do Mobral que desenvolvia ações diretas de alfabetização, exercia 

a supervisão e o acompanhamento junto às instituições e secretarias que recebiam os recursos transferidos 

para execução de seus programas. Essa política teve curta duração, pois em 1990 – Ano Internacional da 

Alfabetização – em lugar de se tomar à alfabetização como prioridade, o governo Collor extinguiu a 

Fundação Educar, não criando nenhuma outra que assumisse suas funções. Tem-se, a partir de então, a 

ausência do Governo federal como articulador nacional e indutor de uma política de alfabetização de 

jovens e adultos no Brasil.  

 

83 Art. 208- O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 

 I – ensino fundamental obrigatório e gratuito assegurado, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que 

a ele não tiverem acesso na idade própria. 

84
  Segundo Guarato (2001), alfabetização funcional é definida como processo formativo no qual o 

domínio das técnicas  de leitura, escrita       e cálculo deveria integrar-se à capacitação do  alfabetizando 

para resolver os problemas fundamentais, entre eles e em primeiro lugar os relativos a suas atividades 

produtivas. 
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A implantação do MOBRAL em Uberlândia 

 

           Conforme destaca o Jornal CORREIO (1972), a cidade de Uberlândia foi 

pioneira na implantação do MOBRAL.  No ano de 1971, na gestão do prefeito Virgílio 

Galassi, os cursos realizados nesse ano foram financiados exclusivamente pela 

adiministração do município, através da Secretaria de Educação. Nesse período, como 

apresenta o jornal CORREIO, publicado no ano seguinte, foram alfabetizados mais de 

mil adultos nos cursos oferecidos pelo MOBRAL. Em 1971 o MOBRAL de Uberlândia 

diplomou quase uma centena de alunos no curso de alfabetização. 

 

O MOBRAL irá implantar novos cursos e com maior ênfase através de 

convênios com a Prefeitura de Uberlândia. Recorda-se  que no ano que 

passou esta cidade foi pioneira no  MOBRAL entregando mais de mil adultos 

alfabetizados pelo Movimento. Os cursos realizados no ano passado foram 

financiados exclusivamente pela administração Virgílio Galassi, através da 

Secretaria de Educação. Desta feita será celebrado convênio Prefeitura 

Municipal-MOBRAL. Os cursos na cidade funcionarão a partir do mês que 

vem nos antigos postos. Paralelamente serão criados novos postos, 

estendendo-se aos bairros e também na zona rural.  A diretora do 

Departamento de Educação Creuza Rezende Martins Costa, que nos deu a 

notícia já está em plena atividade com relação ao MOBRAL. (CORRÊIO, 

janeiro, 1972) 

 

             Em 1972, segundo ano do Programa no município, a prefeitura apresentava o 

projeto de expansão do Movimento Brasileiro de Alfabetização na região, assim como o 

estabelecimento do convênio entre o MOBRAL com a Prefeitura de Uberlândia.  

            No ínicio da década de 1970, pretendia-se atingir o índice de um milhão e 

duzentos mil alunos em todo país mediante o Programa de Educação Integrada do 

MOBRAL, a intenção era viabilizar o ensino primário no período de um ano, utilizando 

linguagem e material didático específica para adultos. No ano de 1971,  33.602 alunos 

entre 12 a 25 anos já foram atendidos no supletivo do MOBRAL 

 

 (...) o resultado está sendo considerado positivo(...) no oitavo mês de aulas, 

cerca de 5 mil alunos tentaram o exame de adimissão e conseguiram ingressar 

no curso ginasial.  Segundo o Secretário Executivo do MOBRAL, o Programa 

atingiu 181 municípios, com 33.602 alunos no total: Região Nordeste: 11.415 

alunos; Região Sudeste: 7.815 alunos; Região Sul: 3.949 alunos; Região 

Centro-oeste: 2.315 alunos. (CORREIO, Março, 1972) 

 

          No município de Uberlândia, em 1972 é realizado no Colégio Inconfidência o III 

Encontro de Diretoras com Regentes do surso supletivo,  tendo como objetivo o 

trabalho conjunto para orientação e implantação do ensino sob orientação integrada.  
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Terá início hoje no Colégio Inconfidência(...) o III Encontro de diretoras com 

professoras regentes do curso Supletivo, tendo como objetivo o trabalho 

conjunto para orientação e implementação do ensino sob orientação integrada. 

(CORRÊIO,  janeiro, 1972) 

 

 

A programação do encontro contou com a participação de diversas 

profissionais85  da área da educação da região, o evento teve a duração de três dias e 

abordou dentre outras temáticas, técnicas de trabalho em sala de aula, material didático 

e fatores sócio-econônicos. No âmbito da alfabetização, o MOBRAL, através de 

convênios com prefeituras, registrou um total aproximado de 2 milhões e meio de 

alunos em 3.385 municípios no ano de 1971, a previsão para 1972 ultrapassava os 3 

milhões. 

           Nesse período, apesar do envolvimento de professores, coordenadores e 

monitores,  a responsável pela Secretaria de Educação e Cultura, a professora Creuza 

Resende, manisfestou através da imprensa local a ausência de “calor humano” aos 

participantes do MOBRAL. Essa falta de aproximação da sociedade uberlandense, 

levou a secretária a entrar em contato com diversas personalidades de vários setores de 

Uberlândia, a fim de conseguir delas  colaboração a favor do MOBRAL. Segundo o 

relato da professora Creuza, visitas as classes ofereceriam maior envolvimento da 

sociedade com os profissionais e alunos para melhor desenvolvimento das aulas. 

             Nesse período, com o intuito de reduzir os índices de analfabetismo do Estado, 

conforme é apresentado abaixo, Minas se destaca como o primeiro Estado em números 

de alunos e cidades atendidas pelo MOBRAL. Até o final de 1972, pretendia-se 

estabelecer convênios com mais 22 prefeituras mineiras que ainda não estavam  

conveniadas ao MOBRAL. 

           Para tanto, foi realizado no Rio de Janeiro, um curso destinado à administração 

do MOBRAL de Minas Gerais, com o intuito de agregar mais municípios mineiros. 

Desse modo, através de uma parceria com o Projeto MINERVA86, foi elaborada uma 

proposta de cursos, através de radiopostos, para os monitores que residiam em locais 

mais distantes, como também os alfabetizadores residentes na zona rural.  

             Com a expansão do MOBRAL, o deputado Airon Rios (ARENA- PE) 

apresentou na Câmara Federal em abril de 1972, um projeto que visava  promover 

maior envolvimento das professoras do Programa. Para tanto, definiu  formas para 

incentivar e motivar as profissionais à lecionar gratuitamente durante no período de 

férias.  

 

                                                 
85 Ana Soares de Faria e Maria Olímpia Ruas de Oliveira; Dina Lima Andreani; Maria Apª de Oliveira; 

Maria de Lourdes Mendes Borges; Edir Lobato dos Santos; Nair Mansini; Maria Freitas; Ogarita 

Terezinha Silva onstantino. 

 

86 O Projeto Minerva nasceu no Serviço de Radiodifusão Educativa do Ministério da Educação e Cultura. Foi 

iniciado em 1º de setembro de 1970. O nome Minerva é uma homenagem a deusa grega da sabedoria. Do ponto de 

vista legal foi ao ar tendo como escopo um decreto presidencial e uma portaria interministerial de nº 408/70, que 

determinava a transmissão de programação educativa em caráter obrigatório, por todas as emissoras de rádio do país. 

A obrigatoriedade é fundamentada na Lei 5.692/71. O objetivo maior do projeto atendia à Lei nº5.692/71 (Capítulo 

lV,artigos 24 a28) que dava ênfase à educação de adultos.O parecer nº 699/72 determinava a extensão desse ensino, 

definindo claramente as funções básicas do ensino supletivo: suplência, suprimento, qualificação e aprendizagem. A 

meta a atingir pretendia utilizar o rádio para atingir o homem, onde ele estivesse, ajudando-o a desenvolver suas 

potencialidades, tanto como ser humano, quanto como cidadão participativo e integrante de uma sociedade. 

 



320 

 
MOBRAL e a cargo de professoras recém formadas, sem ônus para o 

governo. A iniciativa nesse sentido será apresentada na Câmara em abril pelo 

deputado Airon Rios (ARENA-PE), estabelecido p projeto que as professoras 

que lecionarem gratuitamente durante as férias terão seus nomes averbados 

no Ministério da Educação, Secretarias de Educação dos Estados e 

Municípios(...)  

(CORRÊIO, janeiro, 1972) 

 

          Nesse processo, toda sociedade passa a ser estumulada no “combate” ao 

analfabetismo no município de Uberlândia, sendo assim, a população é convocada a se 

envolver e  a colaborar ativamente com o Programa. 

 

Embora professoras, coordenadores e monitores estejam prestando 

colaboração, está faltando calor humano aos participantes. Assim pensa (...) a 

responsável pela Secretaria de Educação e Cultura que iniciou contato com 

diversas personalidades de vários setores de Uberlândia, a fim de conseguir 

delas uma colaboração a favor do MOBRAL. Deseja a professora Creusa que 

aquelas pessoas venham visitar as classes e ao mesmo tempo oferecer calor 

humano. (CORRÊIO, abril, 1972) 

 

       O Programa também visava agregar um maior número de alunos nas salas do 

MOBRAL, nessa perspectiva, o Projeto do Senador José Lindoso (ARENA-AM), 

defendia que todos trabalhadores inscritos em curso do Programa, estariam dispensados 

da obrigatoriedade de trabalhar fora do limite normal de sua jornada de trabalho.  

 

Todos aqueles e, pregados que se encontrarem inscritos em curso do 

MOBRAL estão dispensados da obrigatoriedade de trabalhar fora do limite 

normal de sua jornada de trabalho, de acordo com o Projeto do Senador José 

Lindoso (ARENA- AM), considerando constitucional e jurídico pela 

Comissão de  Constituição e Justiça do Senado, ao aprovar parecer nesse 

sentido, de autoria do Senador Arnon de Melo (ARENA-AL). Sujeitando ao 

empregador as penalidades estipuladas na Consolidação das leis do trabalho 

Estabelece o Artigo 3º. Artigo 4. “serão multados em dez salários mínimos e, 

em caso de reincidência, no dobro, devendo essa atitude ser comunicada ao 

Ministério do trabalho e Previdência Social”.  (CORRÊIO, maio 1972) 

 

          Dentre as propostas de intensificação do processo de alfabetização de jovens e 

adultos, as escolas públicas e particulares foram indicadas para sediar, no período das 

férias, as salas de alfabetização do MOBRAL. 

 

As escolas públicas e particulares poderão se aproveitadas durante as férias 

para programas de alfabetização intensiva, coordenados pelo MOBRAL (...)  

Os estabelecimentos de ensino particulares que se recusarem a firmar 

convênio para ceder suas instalações gratuitamente, para alfabetização no 

período de férias, ficam impossibilitados de receber subvenções, auxílios, 

bolsas de estudos e de serem declaradas entidades de utilidade pública.  O 

Brasil ainda tem mais analfabetos do que 14 países do continente americano, 

inclusive Colômbia, Venezuela e Equador. O aproveitamento das escolas, que 
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nas férias ficam ociosas poderá constituir-se numa grande ajuda ao 

MOBRAL, disse Airon Rios. ( CORRÊIO, janeiro, 1972) 

 

A implantação do MOBRAL na Zona Rural do Município de Uberlândia 

 

           No segundo ano do MOBRAL, o município de Uberlândia, em função da 

expansão do Programa na região, foram criadas novas classes de alfabetização 

estendendo-se aos bairros e também na zona rural.  

            Nesse contexto, para oferecer as instruções necessárias, no início do curso de 

Alfabetização de alunos do MOBRAL das zonas rurais, a secretária de Educação da 

Prefeitura Municipal de Uberlândia, Profª. Creuza Rezende Costa, se reuniu com as 

professoras para orientações acerca do perfil das escolas rurais.  

 

Para dar instrução necessária ao início da alfabetização de alunos do 

MOBRAL das Zonas Rurais, a secretária de Educação da PMU professora 

Creusa Rezende Costa, reuniu na tarde da sexta feira, as professoras que irão 

ministrar as aulas. Também detalhes sobre as escolas rurais foram tratados na 

oportunidade.  As aulas serão realizadas nas escolas rurais. Início no dia 24. 

no dia 18 as professoras se dirigirão para as escolas, tendo com isso o tempo 

necessário para a adaptação e a realização das inscrições do curso MOBRAL. 

A secretária conseguiu 22 professoras que irão residir nas fazendas. As aulas 

começarão mais cedo este ano, pois a Delegacia de Ensino tem a intenção de 

ministrar curso para professas na segunda quinzena de julho. (CORRÊIO, 

janeiro 1972) 

 

        Sendo assim, como as 22 professoras que se apresentaram para atuar no MOBRAL 

fora do perímetro urbano do município de Uberlândia não residiam na zona rural, e o 

deslocamento diário era inviável, elas tiveram que passar a residir nas fazendas. 

 Ciente destas e outras dificuldades que sobrevieram a implantação do MOBRAL 

na zona rural, e das espeficidades das demandas educacionais locais, no que tange ao 

trabalho das alfabetizadoras, surgiram uma série de inquietações epistemológicas que 

deu origem à presente pretensão de pesquisa. Nesse sentido, justifica-se uma pesquisa 

nessa área de conhecimento, que desvende idiossincrasias presentes naquela época bem 

como o paradigma educacional que orientou as ações educativas de iniciativas 

governamentais. Como também, entendemos que a relevância deste trabalho contempla 

nossa preocupação em dar maior visibilidade e o devido reconhecimento ao trabalho 

desempenhado na educação do campo, sobretudo daqueles (as) professores(as) que 

dedicaram sua vida ao exercício desse desafio muitas vezes, como pretendemos 

investigar, abdicando de seus objetivos pessoais dada às dificuldades postas pelas 

condições de existência dos homens e mulheres campesinas dispostos a aprender a ler.  
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1. Introdução 

No meio do caminho tinha uma pedra tinha uma pedra no 

meio do caminho (Carlos Drummond Andrade) 

 

Inserida no campo das Ciências Sociais, esta investigação coloca-se na 

perspectiva dos estudos sobre a cultura escolar, tendo em vista a compreensão da 

educação como fenômeno da cultura e pressupondo um lugar de interrogação 

interessado nas práticas e saberes escolares.  

Esta pesquisa coloca em cena duas escolas públicas estaduais de Ensino Médio 

— denominadas Escola A e Escola B, do interior do Estado de Minas Gerais —, 

evidenciando suas características comuns e singularidades, bem como a orientação de 

suas práticas educativas em relação à qualidade do ensino. Essas unidades escolares 

estavam inseridas no Projeto Escolas-Referência (PER), desenvolvido pelo governo do 

estado de Minas Gerais no biênio 2006-2007, por meio da Secretaria da Educação, que 

tinha como principal objetivo a ampliação e a melhoria do Ensino Fundamental e a 

universalização e melhoria do Ensino Médio.87 

Pretendeu-se flagrar nesta investigação, em que medida a forma peculiar como 

cada escola desenvolve sua prática educativa e lida com as interferências externas, bem 

como de que maneira suas ações interferem na qualidade do ensino oferecido. Buscou-

se também compreender as relações entre essas condições e a qualidade do ensino 

oferecido naquelas duas escolas, especificamente no que se refere à implantação de um 

Programa que se propõe a promover a qualidade do ensino, por meio de estratégias 

articuladas com o Plano de Desenvolvimento Pedagógico - PDPI. 

Para pensar numa escola como organização, é necessário pensar nas pessoas que 

a constituem e que trabalham com vistas a alcançar objetivos comuns, assim como nas 

relações que estabelecem entre si. Uma escola não deixa de ser um conjunto de 

indivíduos que interagem. O que fizerem de suas relações vai se constituir na identidade 

da organização. Em grande parte, tais relações dependem da posição que cada um ocupa 

no universo hierarquizado da organização. E cada escola tem sua particularidade, como 

afirma Hutmacher (1995, p. 55): “Não é a escola em geral, mas sim o estabelecimento 

de ensino com a sua identidade específica, que, na subjetividade dos professores e 

alunos, constitui o lugar concreto de trabalho e de investimento.” 

Os estudos de Barroso (1996), Canário (1996), Lima (1991, 1996) e Nóvoa 

(1995) proporcionam a percepção de que a organização da prática na escola e o 

cotidiano escolar não são determinados apenas pelas disposições legais e 

administrativas, concretamente decididas por órgãos exteriores à escola, isto é, pela 

                                                 
87

 O Projeto Escolas-Referência, proposto pelo governo de Minas Gerais, objetivou oferecer às escolas 

públicas um suporte que lhes possibilitasse tornarem-se referência para as outras escolas mineiras. Assim, 

representariam na rede pública pontos de convergência e de irradiação de boas experiências educacionais. 

Essas escolas foram escolhidas por sua posição de destaque no sistema escolar, graças à qualidade do 

trabalho que realizavam, à tradição que possuíam junto à comunidade local ou ao contingente da 

população que atendiam. 

mailto:valeria@pontal.ufu.br
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instância da qual esta depende. A escola é entendida como instância auto-organizada 

para a produção de regras formais e informais características das organizações sociais. 

Sob esse modo de olhar, é vista no âmbito de contradições sociais que ora dificultam, 

ora impulsionam o projeto educacional, como estabelecimento de ensino e 

aprendizagem, com práticas e saberes, assumindo assim sua função formadora. 

Por outro lado, como argumenta Pérez Gomez (2001), a lógica que na atualidade 

permeia a educação é a lógica do mercado, na perspectiva neoliberal. Por conseguinte, 

na formação de docentes, a preocupação pela qualidade concentra-se na produtividade, 

para a qual o produto final, não o processo, é o mais importante. Fazer muitas coisas ao 

mesmo tempo e obter os melhores resultados por meio dos mais aligeirados processos é 

a tônica imperiosa da ideologia neoliberal que encontra receptividade nos ambientes 

educacionais: “O conhecimento na era do livre mercado se vincula diretamente às suas 

aplicações tecnológicas e adquire valor, porque serve para otimizar a rentabilidade de 

qualquer processo ou de qualquer produto: maximiza os produtos, reduzindo ao mínimo 

os custos” (PÉREZ GÓMEZ, 2001, p. 139). 

 

2. O que está por trás da tão almejada qualidade do ensino  

 

O conceito de qualidade do ensino é complexo e não deve se limitar à 

sinalização de determinado nível de rendimento escolar dos alunos — deve incluir 

também um conjunto de aprendizagens relacionadas ao desenvolvimento pessoal, 

afetivo social e moral do aluno: 

 

[...] os resultados dos alunos são influenciados por seu nível social que 

depende em grande medida de suas condições sócio-culturais e 

familiares [...]. A qualidade do ensino deve levar em conta as 

finalidades gerais da educação, o contexto em que se produz e o 

conjunto de seus processos (MARCHESI & MARTÍN, 2003, p. 21). 

 

No entanto, os autores ressaltam que não apenas as condições socioculturais dos 

alunos determinam esse processo e apontam índices da baixa ou alta qualidade do 

ensino. É necessário que o sistema educacional assegure a melhor educação possível 

para todos os alunos. A partir daí, apresentam um conceito de qualidade do ensino: 

 

Uma escola de qualidade é aquela que estimula o desenvolvimento das 

capacidades cognitivas, sociais, afetivas e morais dos alunos, contribui 

para a participação e a satisfação da comunidade educativa, promove o 

desenvolvimento profissional dos docentes e influi com sua oferta 

educativa em sue ambiente social. Uma escola de qualidade leva em 

conta as características de seus alunos e de seu meio social. Um 

sistema educacional de qualidade favorece o funcionamento desse tipo 

de escola e apóia particularmente aquelas que escolarizam alunos com 



325 

 
necessidades educativas especiais ou que estão situados em zonas 

socialmente ou culturalmente desfavorecidas (MARCHESI & 

MARTÍN, 2003, p. 22). 

 

A partir de tais considerações, é possível afirmar que são vários os fatores que 

interferem no fator de qualidade do ensino, daí a complexidade de se elaborar uma 

definição mais precisa. Também não é correto considerar de qualidade o resultado 

objetivo de aprendizagem, descontextualizado de suas práticas, valores e sentimentos. 

Nessas circunstâncias, não é tarefa simples estabelecer parâmetros de aferição da 

qualidade da educação por meio da definição dos indicadores de qualidade. 

Azanha (1995) resgata esse conceito de qualidade — ou, melhor, de má 

qualidade — como algo que não foge à realidade vivenciada nas escolas, mas está 

intrinsecamente ligado ao que acontece no seu interior. Este autor apresenta uma 

explicação que merece ser reproduzida. 

 

O que interessa é descrever as práticas escolares e os seus correlatos 

(objetivados em mentalidades, conflitos, discursos, procedimentos, 

hábitos, atitudes, regulamentações, “resultados escolares”, etc.). 

Somente o acúmulo sistemático dessas descrições permitirá compor 

um quadro compreensível da situação escolar, ponto de partida para 

um esforço de explicação e reformulação. Esse quadro permitirá 

provavelmente que a expressão “má qualidade do ensino”, que é 

nuclear nas descrições das crises da escola, apareça não mais como o 

“efeito objetivo” e inexorável dessa crise, mas como o correlato de 

uma mentalidade pedagógica com profundas raízes em determinadas 

condições sociais. Somente um positivismo tosco nos impede de 

observar que má “qualidade do ensino” não é uma entidade real, mas 

lingüística (AZANHA, 1995, p. 72; grifos do autor). 

 

O discurso genérico da melhoria da qualidade de ensino em decorrência de 

reformas educativas está constantemente em pauta: nos meios de comunicação de 

massa, em revistas e jornais, nas entrevistas de autoridades, nos documentos oficiais, 

etc. Difícil fazer uma abordagem crítica do que representa essa expressão “qualidade do 

ensino”, para poder avaliar os seus efeitos. 

Barroso (1997) acredita que o conceito de qualidade camufla um conjunto de 

perspectivas de práticas divergentes que, muitas vezes, trazem um sentido diferente do 
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que se pretende anunciar. O autor examina a “ilusão racionalista” que esconde um 

caráter artificial da qualidade sob a capa de uma visão unitária simplista e normativa das 

políticas que desenvolvem sistemas de qualidade em nome de uma suposta neutralidade 

técnica dos instrumentos que são usados para controlar as ações envolvidas nessas 

políticas. 

Entretanto, o controle de qualidade da educação que tem sido enfatizado nos 

últimos anos e está presente nos debates e nos documentos oficiais é reflexo de dois 

movimentos: um externo (mercado) e ou outro interno (escola propriamente dita). 

No “discurso” da nova ordem social, para Barreto (2001), nível de excelência, 

eficiência, eficácia e efetividade seriam ganhos do sistema educacional. Essa estratégia 

proporciona otimização dos recursos físicos e humanos, potencializando a melhoria do 

processo de ensino-aprendizagem e a qualidade do serviço educacional. 

Casassus (1999), por sua vez, chama a atenção para esse ponto e afirma que uma 

estratégia efetivamente descentralizada e não desconcentrada, ao interferir na gestão, 

provoca uma mudança organizacional, a qual pode implicar a melhoria da qualidade do 

serviço educacional. Rezende (2001), por outro lado, ao abordar as estratégias utilizadas 

pelo governo mineiro, põe em destaque o fato de que, no discurso dos proponentes de 

tais estratégias, veicula-se a idéia de que a reforma do Estado passa pelo processo de 

descentralização; esta autora constata que, na prática, ocorre um modelo de reforma 

calcado no processo de desconcentração — isto e, com a ausência de poder de decisão, 

tanto na instância intermediária de gestão, como na própria escola —, que não garante o 

chamado “padrão de qualidade”. 

Na lógica política, a defesa da “qualidade” e o ato de impor normas e regras a 

serem seguidos para a efetivação de um nível de qualidade assumem uma característica 

retórica com objetivo específico de encobrir outros elementos. Esta política de 

modernização, que visa promover a “qualidade” e “excelência” do ensino, tem como 

finalidade conciliar a eficiência e a equidade no funcionamento do sistema educativo. 

Nesta lógica, as escolas são convocadas a responder ao investimento que recebem por 

meio de comprovações de eficiência “externa”, para atender as necessidades do 

mercado, e “interna”, na melhora do desempenho de suas atividades.  

Outros objetivos são reduzir o monopólio público da educação e introduzir no 

sistema educativo a lógica de mercado. Ou seja, favorecer a desobrigação do Estado, em 

termos de responsabilidade e custos, para com a educação, de modo que “a escola passa 

a ser gerida como uma empresa no quadro de um sistema de concorrência em que a 
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satisfação do consumidor decide a sua rentabilidade e eficácia” (BARROSO, 1997, p. 

27). 

Para Frigotto & Ciavatta (2003, p. 93), a retórica do discurso neoliberal enfatiza 

a globalização, o Estado mínimo, a reestruturação produtiva, a sociedade do 

conhecimento, a qualidade total e a empregabilidade, entre outros aspectos, “[...] cuja 

função é a de justificar a necessidade de reformas profundas no aparelho do Estado e 

nas relações capital/trabalho”. 

O terceiro objetivo diz respeito à necessidade do Estado de preservar o controle 

do sistema educativo para que haja o reconhecimento por parte da sociedade, que 

considera esse sistema um elemento vital. Assim, ao mesmo tempo em que promove a 

interferência da lógica de mercado no gerenciamento da educação, o Estado reserva 

para si o controle e o monitoramento do sistema e impõe sua subordinação: “[...] a 

política de qualidade acaba por ser uma política de normatização de imposição de 

modelos que limita a retórica da autonomia e do livre arbítrio tão cara ao discurso 

neoliberal” (FRIGOTTO & CIAVATTA, 2003, p. 96). 

Nessas circunstâncias, a intervenção da lógica política na educação determina 

em que contexto será promovida a qualidade do ensino. Não há qualquer tipo de 

interferência dos atores diretamente envolvidos com o processo de ensino — a tríade 

alunos-professores-escola. As tomadas de decisão são arbitrárias e alheias à realidade do 

ambiente escolar. Esta política acaba por promover uma qualidade que não é um valor 

em si mesmo, mas apenas um instrumento estratégico, articulado de modo engenhoso à 

recomposição do papel do Estado (que tende cada vez mais a desobrigar-se de suas 

funções) na educação. 

Dessas considerações, infere-se que a avaliação da qualidade do ensino é 

complexa e só possível quando se consideram diversas variáveis. Além disso, é 

indispensável meticulosa investigação sobre a escola e o ensino, considerando-se as 

condições que a escola oferece para a realização do trabalho pedagógico. 

 

3. A implantação do PDPI nas escolas de “excelência” 

 

As duas escolas envolvidas na pesquisa oferecem o Ensino Médio regular 

básico, cujo objetivo principal, como etapa final da educação básica, é a formação geral, 

conforme a proposição legal que subsidia esse nível de ensino no Brasil. A abordagem 

mais específica da escola de nível médio pode ser entendida por meio de todas as 

articulações que a está submetida. 
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Para atingir seus objetivos, o governo mineiro propôs-se, com a implantação do 

Projeto Escolas-Referência, a desenvolver ações consideradas essencialmente 

prioritárias na concretização das mudanças necessárias para a transformação do perfil da 

escola mineira. Dentre essas ações, estava a elaboração e a implantação do Plano de 

Desenvolvimento Pedagógico e Institucional (PDPI) pelas escolas participantes, as 

quais se serviriam de uma metodologia específica a ser proposta de modo a atender a 

exigência da participação de todos.  

Sob orientação, acompanhamento e avaliação da instância regional, as Escolas A 

e B elaboraram seus PDPI, tendo como eixo um conjunto de indicadores de qualidade 

determinados pela Secretaria da Educação (SEE-MG): gestão escolar; integração 

escola/comunidade; programação sóciocultural; relações interpessoais; organização do 

espaço escolar; processo ensino-aprendizagem; conteúdos/currículo; organização do 

tempo escolar; avaliação da aprendizagem; planejamento didático; atendimento 

diferenciado ao aluno; recursos didáticos. Em outras palavras, as escolas não tiveram 

opção para elaborar seus próprios indicadores conforme suas especificidades. O 

enquadramento prévio dos indicadores de qualidade pela SEE-MG resultou na 

elaboração pelas escolas de projetos sem significativas diferenças; embora as escolas 

constituíssem realidades diferentes, os levantamentos diagnósticos que apresentaram 

foram semelhantes. 

A orientação emanada da SEE-MG era que as escolas, ao elaborar seus PDPIs, 

deviam sonhar e, no sonho, transpor para o papel o ideal de escola que desejassem ter. 

Assim, durante os encontros realizados com a equipe técnica da Superintendência 

Regional de Ensino (SRE), as escolas foram incentivadas, no seu coletivo, a 

materializar seus sonhos em forma de projeto de uma escola de qualidade, conforme 

anuncia a fala da diretora da Escola A:  

 

— A instrução que nós tivemos era: vocês podem sonhar... sonhar... sonhar 

alto... muito alto mesmo. Mandaram que nós sonhássemos bem alto, e, no 

sonho, nós construíssemos a escola dos nossos sonhos, a escola que sempre 

desejamos ter. É lógico que eles falaram mil e uma maravilhas do projeto; 

então, a gente começou a sonhar. Começamos a colocar no papel tudo que 

queríamos para a nossa escola (Anita, diretora da Escola A). 
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Este depoimento reflete a expectativa da escola diante da proposta de ação 

interventora do Estado — que, em tese, seria feita nos moldes dos anseios da escola, 

respeitando suas particularidades e “estimulando suas vocações”. 

O incremento da qualidade da educação por meio da implementação de projetos 

específicos tornou-se um conceito estratégico na formulação da política educacional 

mineira. Na lógica da SEE-MG, o propósito de construir a “verdadeira escola eficaz” 

deveria assumir características de objetividade, participação, reforço positivo, 

acompanhamento, eficácia e eficiência, entre outras. A lógica da inovação e da mudança 

em busca da melhoria da qualidade apresenta-se de forma marcante nesse discurso, com 

o propósito de “tutelar” as escolas para que atinjam suas metas de modo mais eficaz, por 

meio de modificações na estrutura escolar, nos programas, no currículo e na prática 

educativa. Essa estratégia discursiva reitera uma proposta de projeto que não se efetiva 

na prática e segue o modelo das propostas neoliberais, gerando políticas educacionais 

ambíguas e descontextualizadas da realidade das escolas.  

Quando se dedica análise mais acurada a propostas como esta, é possível 

concluir que são programas que desejam salientar uma “escola de fracassos” carente da 

intervenção do Estado para se reerguer. Ao mesmo tempo, o Estado atribui a maior 

responsabilidade quanto ao êxito dessa reconstrução da escola à comunidade escolar, 

por meio da formação de uma “consciência comunitária” criada no “espaço de 

convivência fraterna”. Dessa forma, o Estado passa a imagem de um “benfeitor 

caridoso”, que conta com a participação efetiva da escola na construção de um projeto 

pedagógico transformador. A realidade que se verifica é bem outra! 

 

 

4. O sonho era de vidro... e se quebrou. 

 

A fragilidade da proposta de elaboração do PER é observada, com freqüência, 

pela falta de regras claras. As regras e determinações da SEE-MG para a elaboração do 

PDPI não resolvem problemas reais das escolas pesquisadas e tornam-se confusas, 

quando são negociadas, de modo ao mesmo tempo técnico, sedutor e competente no 

âmbito discursivo.  

No diagnóstico de suas realidades elaborado pelas escolas, ficaram à mostra 

fragilidades e problemas a serem solucionados. 
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— Nós expusemos nossa realidade, colocamos no papel nossas carências e 

fraquezas, demos mossa cara para bater, e em cima disso construímos um 

projeto para uma escola como a gente queria... (Neide, supervisora da 

Escola A). 

 

No diagnóstico apresentado pela Escola A, observaram-se problemas de ordem 

elementar, que comprometem a qualidade do ensino oferecido: práticas 

antidemocráticas da ação gestora; dificuldades de relacionamento interpessoal 

(individualismo); currículo rígido e descontextualizado da realidade, voltado para 

formação preparatória para o vestibular; avaliação tradicional, punitiva e quantitativa; 

falta de planejamento e articulação entre as diversas áreas do conhecimento; falta de 

interação e formação de grupos de estudos; carência de materiais e recursos didáticos; 

má organização e mau aproveitamento do tempo e do espaço escolares.  

Já em relação à Escola B, embora esta tenha apresentado problemas similares ao 

da Escola A, verifica-se que, em seu diagnóstico, as características de insucesso no seu 

desempenho estão mais ligadas à falta de segurança, a ações de formação continuada 

desarticuladas e esporádicas, à necessidade de estabelecer uma ação social mais efetiva, 

à falta de condições físicas, materiais e estruturais e menos à ação dos atores envolvidos 

no processo educativo (quando mencionados no diagnóstico, a referência é à sua falta de 

preparo e não à resistência desses profissionais à mudança). 

Fica evidente que as duas escolas estão conscientes de que a forma de 

desempenhar suas atividades educativas não tem se traduzido em resultados satisfatórios 

no desempenho dos alunos e ainda está distante do modelo idealizado de “educação de 

qualidade”. Com fica claro no diagnóstico das duas escolas, é indubitável que é preciso 

mudar a prática para que se ofereça ensino de qualidade. 

As duas escolas são distintas, vivem realidades específicas e têm características 

próprias. Na Escola A, defende-se a idéia de preparar o aluno para o vestibular. É uma 

escola de “peso”, que afirma oferecer um ensino “diferente das demais escolas da 

cidade” e se enquadra como “escola de excelência”, independentemente do PER que 

visa resgatar a qualidade da escola pública. Intitula-se “escola-modelo da cidade” e a 

“preferida no lugar”; o número de alunos matriculados anualmente permanece sempre 

aquém da procura. 

Como mostra o depoimento da auxiliar técnico-administrativa da Escola A, 

referindo-se ao PER: 
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— No meu entender, esse projeto não fez nem cócegas na qualidade da 

escola, não melhorou nada. A maioria das coisas que a escola-referência 

pede a escola já trabalha ao longo desses 40 anos (Cristina - auxiliar 

técnico-administrativa da Escola A). 

 

Ou seja, para esta funcionária, a Escola A deve ser reconhecida socialmente 

como “grife” ou “valor” na comunidade — uma “verdade, criada pela escola, 

incorporada e percebida como a própria realidade” (DAMASCENO, 2007, p. 165). 

Uma escola que tem “o corpo docente melhor qualificado entre as escolas públicas”, no 

qual um número considerável de professores também leciona no Ensino Superior... 

Como é possível apresentar um diagnóstico tão destoante do que anuncia? 

Na Escola B, acredita-se que sua função é promover “uma formação geral com 

ênfase no social”, tendo em vista o perfil do seu alunado, desprovido de condições 

econômicas. O diagnóstico apresentado mostra uma realidade fora dos padrões mínimos 

de qualidade do ensino oferecido. Em todo caso, essa escola não anuncia a oferta de um 

ensino tradicional, afamado e preferido. Em seu diagnóstico, há um retrato bem 

próximo da realidade constatada pelas observações feitas e pelos depoimentos dos 

atores sociais que atuam nessa escola. Mas os elementos exibidos pela Escola B a 

tornam, de fato, uma escola tão ruim assim? 

As características expostas pelas duas escolas são perfis de escolas 

desestruturadas, debilitadas e carentes de “socorro”. Para mudar esse quadro, ambas 

precisam de recursos e investimentos; a forma encontrada para solicitar tais recursos foi 

a de exacerbar os problemas, isto é, julgou-se necessário “piorar a situação” de cada 

uma, para chamar a atenção dos respectivos provedores em relação ao atendimento das 

condições mínimas necessárias para o seu funcionamento. O depoimento a seguir é 

elucidativo: 

 

— A situação era e é precária mesmo, mas mesmo assim elas [as escolas] 

forçaram um pouco a barra. Elas fizeram o diagnóstico, pensando assim: a 

gente faz um diagnóstico para eles acharem que está ruim mesmo, e que 

venha tudo que puder vir de bom (Gisele, técnica da SRE). 

 

Para resolver essa situação lastimável, as escolas viram-se obrigadas a elaborar 

seus PDPI, pois o repasse de recursos ficou vinculado à existência prévia desse plano. 

Depois de reiteradas discussões coletivas, apresentaram um conjunto de projetos 
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específicos a serem desenvolvidos, nos quais redesenharem a “escola dos sonhos”, 

idealizado pelo coletivo das comunidades escolares com o propósito de reconstruir a 

escola pública de excelência.  

Contudo, a fragilidade da qual estavam imbuídas as intenções dos propositores 

do PER fez com que as escolas constatassem que seus sonhos eram de vidro e que logo 

se quebraram. Na quase totalidade, os projetos específicos elaborados pelas escolas não 

foram atendidos pela SEE, como mostra o Quadro a seguir, com projetos e ações 

específicos “barrados” pelo governo mineiro. 

 

Quadro 

Atendimento da SEE-MG a projetos e ações específicos solicitados pelas escolas 

selecionadas nos seus PDPI 

Projeto/ação Escola A Escola B 

Revitalização de grêmio estudantil  Não atendido Não atendido 

Criação de rádio-escola Não atendido Não atendido 

Criação de associação de pais e mestres  Não solicitado Não atendido 

Criação de jornal informático de circulação 

semestral  

Não solicitado Não atendido 

Promoção e organização de seminários com a 

comunidade 

Não atendido Não atendido 

Capacitação de colegiado escolar Não solicitado Não atendido 

Implementação de projetos socioculturais 

integrados de reestruturação do planejamento 

escolar, para utilização eficaz dos recursos 

didáticos 

Não atendido Não atendido 

Criação de central de recurso didático. Não atendido Não atendido 

Criação de videoteca Não atendido Não atendido 

Cobertura de quadra de esportes Concluído Em construção 

Criação de central de recursos didáticos  Não atendido Não atendido 

Construção de anfiteatro  Não atendido Não solicitado 

Criação de videoteca  Não atendido Não atendido 

Criação de clube do estudante/centro de 

atendimento ao estudante 

Não atendido Não atendido 

Ampliação/construção de laboratórios de química, 

física e biologia 

Não atendido Não atendido 

Implementação de pesquisa de campo Não atendido Não solicitado 

Implementação de grupos de pesquisa/cursos de 

capacitação por área do conhecimento 

Não atendido Não atendido 

Reformulação do quadro curricular  Não solicitado Não atendido 

Laboratório de informática  Em 

funcionamento 

desde 2007 

Em construção 

 

Mais uma vez, evidencia-se a incoerência entre o discurso da SEE-MG e o que 

se realiza na prática. Após criar grande expectativa nas escolas, ficou inviabilizada a 
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efetivação dos projetos sonhados pelas escolas, que necessitam de sustentação 

financeira dos cofres públicos. 

 

— Então... as coisas ficaram assim... só no sonho, que até agora está longe 

de tornar realidade. O sonho virou pesadelo. Eu me decepcionei muito com 

esse projeto (Analice, professora da Escola A). 

 

— O projeto que nós elaboramos foi totalmente dentro das instruções da 

SEE, não fizemos nada fora do que eles mandaram. Só que eu digo pra você 

que o sonho de escola que nós propusemos construir ainda está muito longe 

de se tornar realidade, e não é por responsabilidade nossa (Cidinha, 

professora da Escola B). 

 

Na previsão do governo do Estado de Minas Gerais, até o final de 2006, todas as 

escolas-referência estariam prontas, totalmente equipadas, dentro do que se haviam se 

proposto a desenvolver, e com seus planos de ação executados ou em execução. Em 

2007, uma das técnicas da SRE diz:  

 

— Sobre o projeto que a escola sonhou para ela e dentro dele os projetos 

específicos que ela idealizou, ainda não aconteceram. A SEE criou uma 

expectativa muito grande e as escolas acreditaram que realmente poderiam 

elaborar um projeto diferenciado e que teriam retorno, mas isso ainda não 

aconteceu. Estamos aguardando uma manifestação da SEE quanto à 

realização desses projetos (Amália, técnica da SRE). 

 

Até o final do ano de 2006, nenhum dos projetos havia sido desenvolvido na 

totalidade, conforme havia sido proposto. Nota-se uma descontinuidade na política 

educacional proposta, que não avalia a realidade da escola, não conhece o que a escola 

está vivenciando na prática, mas impõe a implantação de um projeto que se torna 

inviável devido a falhas estruturais. Decorridos os três anos do inicio da implantação do 

projeto, a escolas ainda careciam de espaço para a realização de suas atividades; por 

esse motivo, todas as ações que dependiam de espaço físico foram inviabilizadas.  

 

— Foi passado para nós o seguinte: que alguns projetos, aqueles que não 

precisavam de dinheiro, de verba, as escolas poderiam desenvolver, sim, 
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com seus recursos próprios. Então, ficaram pendentes aqueles que 

dependiam de verba da SEE (Marilda, técnica da SRE). 

 

Houve também o moroso processamento burocrático da Secretaria:  

 

— O processo todo é muito burocrático. Às vezes nem é tanto a questão de 

não ter recurso; são os trâmites, mesmo. O pessoal das escolas fica 

inconformado: por que o negócio tem que ser tão burocrático assim? Eles 

queriam que fosse rápido, mais prático, mas tanto eles como a gente 

acabamos nos acostumando (Gisele, Técnica da SRE). 

 

Assim, aliado à falta de recursos financeiros, há o fato de a Secretaria da 

Educação dificultar a viabilização das ações do PDPI das escolas, devido ao 

emperramento que impõe ao andamento da reforma e da adequação dos espaços 

escolares. Como pólo regional, a Superintendência de Ensino deveria atender as 

necessidades das escolas quanto à fiscalização de obras, para evitar desgaste dos 

profissionais diretamente responsáveis pelas instituições escolares, ocupando-lhes o já 

exíguo tempo com a tomada de decisões que fogem à função original da escola pública, 

o ensino. Tratar de atividades organizacionais, burocráticas e funcionais é atribuição 

que foi incorporada pela escola pública, mas que, de fato, não faz parte de sua 

“vocação”; o profissional da escola acaba por assumir um excesso de funções e uma 

sobrecarga de afazeres, tendendo a dispersar esforços e a se distanciar ainda mais de sua 

função específica — o que obviamente compromete a qualidade do ensino oferecido. 

Se, por um lado, a comunidade escolar deveria idealizar a “escola dos sonhos”, 

por outro lado, houve um cerceamento desses sonhos, como expressa uma técnica da 

SRE responsável pelo projeto: 

 

— Eu acho o seguinte: nessa questão do PDPI, eles [o Estado] perderam 

um pouco o foco, vamos dizer assim, a noção entre o real e o ideal. O que a 

gente sabe é que eles colocaram lá, realmente, como proposta mais forte 

para a elaboração do PDPI, que a escola colocasse todos os seus sonhos e 

desejos no papel. E a gente sabe que para realizar todos esses sonhos 

deveria pegar toda a verba proposta para as 223 escolas que estão no PER 

e investir em 20 ou 30 no máximo. Aí, sim, eles levariam qualidade para a 

escola (Ana - técnica da SRE). 
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Sempre mais, o Estado tem se desobrigado de suas responsabilidades para com 

as ações sociais, dentre as quais a educação. As instituições escolares têm estado reféns 

de um modelo centralizador e massificante que, vez ou outra, exibe lampejos de 

modernização, mudança e inovação, com promessas de proporcionar à escola milagroso 

futuro. A dinâmica que prevalece na implantação desses modelos prontos de reforma, 

com vertente neoliberal, é a do apelo ao futuro, priorizando a aquisição de 

competências, o nível de excelência e o controle de qualidade e reforçando o uso de 

tecnologias de ponta, em geral desconhecidas pela equipe escolar. Esse modelo 

idealizado apresenta-se desconectado da realidade da escola, de sua cultura, seus 

costumes, seus valores, sua história. 

Como mostram Zibas, Ferreti & Tartuce (2006), tudo isso vem sendo facilitado 

pela redução do Estado à função de “negociador” ou “controlador de acordos 

comerciais”. A escola transforma-se segundo o modelo empresarial, ao preço da 

banalização da vida escolar. Pérez Gómez (2001, p. 136) observa que “[...] poucos 

duvidam da necessidade de que a escola reconstrua seu próprio papel na sociedade para 

enfrentar as exigências atuais de um contexto complexo e mutável. O problema é definir 

até onde e como”. 

Esse modelo de reformas no campo da educação tomou forma no Brasil devido a 

uma tradição de conformismo e desigualdades acumuladas: 

 

[...] As reformas só têm conseguido ousar tanto, porque suas 

“costas quentes” estão apoiadas num tipo de tradição 

conformista que se nutre de uma racionalidade e política 

concentradoras, que no Brasil atingiu um entranhamento de tal 

ordem, forjando esses cinco séculos de injustiça e 

desigualdades acumuladas (LINHARES, 2001, p. 156). 

 

É sabido que as reformas geradas em órgãos administrativos, em âmbito central, 

encontram nas escolas uma estrutura já pronta e consolidada e provocam nestas uma 

trama confusa de ações desconexas, filtrando, transformando, escamoteando ou 

absorvendo, muitas vezes fragmentariamente, as mudanças anunciadas. 
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A descentralização, se não for acompanhada de uma política 

que proporcione os recursos humanos e materiais, assim como 

dos programas de formação e formação e de estratégia de 

coordenação necessárias para evitar a desigualdade e tornar 

viável a autonomia, não significará mais do que o abandono das 

instituições ao jogo de interesses alheios aos objetivos 

educativos (PÉREZ GÓMEZ, 2001, p. 139). 

 

Tal realidade não é nada mais do que se comprova nas escolas estudadas, no 

tocante à efetivação de seus planos de ação “sonhados” no PDPI e que, em sua maioria, 

não se concretizaram. O universo das interpretações ou apropriações feitas em âmbito 

escolar de tais propostas de implementação de projeto, ou intenções de implantação, 

constitui campo fértil para se estudar e traçar o perfil da realidade vivenciada pelas 

escolas, de subserviência em relação ao sistema que as governa e pouco oferece em 

termos de evidências de sinais de autonomia — o que, por conseqüência, também 

interfere na qualidade do ensino. 

 

 

5. Considerações finais 

 

Trata-se de uma seqüência de descontinuidades comprovada no processo de 

implantação do PDPI nas escolas pesquisadas. Em todo o Estado, os resultados do 

rendimento escolar dos alunos trazem informações pouco animadoras. 

A política de implementação de um projeto que visa melhorar a qualidade do 

ensino está longe de ser efetivada. Melhorar a qualidade do Ensino Médio nas escolas 

públicas mineiras requer atenção mais intensa, apoio e estímulo às experiências de 

inovação e de experimentação colaborativas por parte do governo estadual. 

Ao contrário, as proposições presentes no plano das intenções acabam 

traduzindo tanto a política educativa neoliberal que fomenta a idéia da descentralização, 

aqui entendida como desconcentração, como a competitividade entre as unidades 

escolares, exigindo destas a produção de “números” favoráveis, melhoria nos resultados 

em termos de rendimento escolar, mas com injeção mínima ou nula de recursos. O PDPI 

elaborado como o “projeto dos sonhos”, de acordo com as instruções recebidas pela 

SEE, reduz-se ao mínimo constituído por um pacote de insumos e serviços, para que a 



337 

 

escola possa funcionar no nível mínimo desejado. Essa lógica reducionista de gastos 

com a educação é traduzida pelas ações de racionalização de gastos e eficiência 

operacional da SEE-MG. Deste modo, o óbvio pôde ser constatado: não se faz “escola 

dos sonhos”, ou seja, apenas no âmbito das intenções. 
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1. INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa insere-se na Linha de Pesquisa Políticas e Gestão em Educação e 

tem como objeto de investigação a experiência de implementação da gestão democrática 

na Rede Municipal de Ensino do município de Uberlândia-MG (RME/UDI).  

No início de 2001 a Rede Municipal de Ensino de Uberlândia-MG (RME/UDI) 

vivenciou um processo de implementação de ações em nome da gestão democrática. 

Esse processo teve como marco inicial a substituição de diretores escolares nomeados 

por diretores eleitos por meio de uma lista tríplice escolhida pelos profissionais da 

escola. A introdução do debate democrático favoreceu a mobilização dos educadores, 

ampliando-se, dessa forma, o espaço de discussão em torno da necessidade de 

democratização da escola. Esse debate em torno de uma escola democrática e cidadã 

teve como referência a Proposta Escola Cidadã88 de Porto Alegre-RS, suscitando um 

grande número de expectativas nos sujeitos envolvidos.  

A Secretaria Municipal de Educação (SME), sustentada pelo discurso em prol da 

democracia e da construção de uma “Escola Cidadã”, orientou ações num processo de 

reestruturação, organizado por várias iniciativas, tais como: a elaboração do Projeto 

Político Pedagógico das escolas, tendo como marco inicial um Seminário89 realizado em 

setembro de 2001; a realização da eleição direta para diretor e vice-diretor90 no final do 

ano de 2001; e a consolidação da Carta de Princípios Político-Pedagógicos das Escolas 

da Rede Pública Municipal de Ensino de Uberlândia discutida e aprovada no I e II 

Congresso Constituinte Escolar que aconteceram nos anos de 2003 e 2004, 

respectivamente; a atualização da Proposta Curricular; e a organização do 1º Fórum 

Municipal de Educação no ano de 2004, com o objetivo de fomentar a elaboração do 

Plano Municipal de Educação. 

                                                 
88

 Paulo Freire definiu a Escola Cidadã como “aquela que se assume como um centro de direitos, como 

um centro de deveres. O que caracteriza a escola cidadã é uma formação para a cidadania”. (ver Padilha, 

2001). 
89

 Seminário intitulado “Projeto Político Pedagógico: um bicho de sete cabeças?” que envolveu todas as 

escolas da Rede Municipal de Ensino de Uberlândia com o objetivo de discutir os pressupostos políticos-

pedagógicos da “Escola Cidadã”. 
90

 Implantada com a Lei Municipal nº 7832 de setembro de 2001. 

mailto:vilmasouza@pontal.ufu.br
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Procedendo-se uma análise do discurso vigente na Secretaria Municipal de 

Educação, a retórica dissemina que princípios como a democracia, e conseqüentemente 

uma prática educacional democrática, vêm sendo conquistadas e materializadas no 

cotidiano das escolas da RME/UDI, passando a serem exercidas pelos sujeitos 

envolvidos. 

Esse discurso encontra-se sustentado pelo programa de governo do candidato a 

prefeito eleito em 2000, Zaire Rezende(PMDB). Em seu programa de governo enfatizou 

a necessidade de “organizar a participação da população nas decisões do Plano de 

Governo e Orçamento [que] será fundamental para viabilizar a democracia, 

descentralizar as ações e controlar o poder público, difundindo uma nova visão de 

administrar e disseminar uma cultura transformadora em toda a região. Esta prática 

democrática do poder resgata uma rica experiência – a gestão Zaire Rezende 

(1983/1988), quando se buscou o fortalecimento da participação dos cidadãos” 

(PROGRAMA DE GOVERNO - Coligação Agora é Zaire, 2000, p. 4).  

A proposta proclamada em seu programa de governo é denominada de 

Democracia Participativa.  

A democracia, do início do século até hoje, vem sendo defendida 

concomitantemente com a progressiva conquista dos direitos políticos. A democracia 

aparece como um antídoto à autocracia que extenua a conquista do direito de participar 

da política. 

O conceito de democracia na sociedade contemporânea passa a ser entendido 

como instituição e prática de procedimentos que garantam a participação dos 

interessados nas deliberações do coletivo. A democracia passa a ser vista como a 

conquista de um espaço de decisão até então dominado por organizações burocráticas e 

autoritárias. 

A redemocratização dos anos de 1980, no contexto da superação da ditadura 

militar, que ocorreu tardiamente com as eleições diretas para os governadores e 

prefeitos, devolveu ao brasileiro o direito de tomar parte nas discussões e nos rumos de 

interesses coletivos. 

A Constituição Brasileira de 1988 expressa o princípio da democracia, aludindo 

à participação popular direta na administração pública. Nos artigos 14 e 17 da 

Constituição, fica expressa a soberania popular exercida pelo sufrágio universal, 

resguardando o regime democrático e os direitos fundamentais da pessoa humana. 

No que se refere à educação, apesar de todos os obstáculos, lutas e embates, a 

mobilização para a gestão democrática da escola pública garantiu que a Constituição 
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Federal, promulgada em 1988, incorporasse em seu texto a democratização da 

sociedade e da escola pública; embora de forma vaga e imprecisa, uma vez que não 

define princípios norteadores mais específicos, o artigo 206 estabelece como princípio 

para o ensino a “gestão democrática do ensino público, na forma da lei”. (BRASIL, 

1988). 

Acompanhando a Carta Magna, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 

9394/96), também, adota o princípio da gestão democrática no que diz respeito à 

educação nacional. De acordo com a LDB nº 9394/96, art.14, os sistemas de ensino 

definirão as normas de gestão democrática do ensino público na educação básica a partir 

dos princípios:  

I-participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

pedagógico da escola;   

II-participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares 

ou equivalentes (BRASIL, 1996). 

 

Apesar do respaldo legal, efetivar o processo de implementação da gestão 

democrática na educação tem sido um grande desafio em meio às incertezas de uma 

tradição política brasileira, calcada no autoritarismo e na centralização das decisões.  

A prática administrativa escolar no Brasil seguiu o modelo da administração 

clássica, segundo os modelos tradicionais do Taylorismo e do Fordismo91, em que a 

centralização das decisões, a fragmentação do trabalho e a alienação do trabalhador 

referendaram as práticas autoritárias no setor educacional. A gestão educacional, neste 

viés, procura enfatizar a dimensão técnica da administração, menosprezando a dimensão 

política da educação e tem sua origem a partir do modelo taylorista que predominou ao 

longo dos governos militares, cristalizando uma austera hierarquia no sistema de ensino, 

atribuindo ao trabalho pedagógico um caráter mecânico e automatizado. 

Parece ser nesse viés que, em sua análise, Saraiva (2001) afirma que a retórica 

vigente das organizações contemporâneas, preocupadas em desenvolver estratégias para 

manter os trabalhadores ajustados da melhor forma possível ao cotidiano 

organizacional, enfatiza a busca do consenso democrático entre empresa e 

trabalhadores, mas a prática: 

Demonstra uma realidade na qual o que se observa é a imposição do 

consentimento por meio da dominação na organização... o que se vê é a 

incorporação das opiniões dos trabalhadores a um projeto preexistente, da 

organização, que deles independe e a eles antecede, partilhado a partir de 

confrontação de valores e interesses (SARAIVA, 2001, p. 127). 

                                                 
91 O Fordismo é aqui entendido fundamentalmente como a forma pela qual o processo de trabalho consolidou-se ao 

longo do século XX, cujos elementos básicos eram dados pela produção em massa, através do controle do tempo e do 

movimento, pela predominância do trabalho fragmentado e pela dicotomia elaboração/execução no processo de 

trabalho.  
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Considerando a avaliação de Alvarenga (1991) acerca da Democracia 

Participativa de Zaire Rezende (PMDB) em Uberlândia, ela representou uma proposta 

de  

[...] corte social-democrata, de aplanamento das contradições sociais, 

de uma visão de sociedade onde a luta de classes foi diluída pela 

existência de condições sócio-econômicas e políticas que garantem 

um solo comum de interesses entre as classes e permitem um diálogo 

e a cooperação entre elas, um espaço de exercício da liberdade e do 

consenso em lugar das lutas e do conflito. Ainda que seja discutível se 

o Brasil apresenta tais condições, os artigos da coletânea organizada 

por João Herrmann demonstram claramente a adesão do PMDB a esta 

perspectiva social-democrata e a estratégia adotada para implementá-

la: a democracia participativa (ALVARENGA, 1991, p. 105).  

Assim, a proposta de implementação da gestão democrática na RME-UDI, por 

meio do Programa Escola Cidadã, merece atenção mediante algumas questões que 

norteiam o delineamento dessa investigação: 

 Quais os limites e as possibilidades no processo de materialização da proposta 

de gestão democrática na RME/UDI? 

 A proposta de implementação da gestão democrática no município de 

Uberlândia, no período de 2001 a 2004, conduzida teoricamente pelos 

pressupostos da Escola Cidadã, que pretende se configurar numa postura de 

resistência e na contramão dos ajustes neoliberais significou um importante 

espaço local de ampliação da política na perspectiva da democratização da 

escola, do Estado e da sociedade? 

 

1.1. Objetivos 

Diante dessas considerações, a presente pesquisa teve como objetivo geral 

refletir sobre as políticas educacionais implementadas no município de Uberlândia-MG 

no período de 2001 a 2004, por meio do Programa Escola Cidadã, para a consolidação 

da gestão democrática do ensino público e os limites e possibilidades no processo de 

democratização da educação, buscando relacionar aos contextos mais amplos da 

realidade nacional e global do desenvolvimento do modo de produção capitalista a partir 

dos anos 1990. Como objetivos específicos, buscou-se: 

 analisar a proposta de implementação de gestão democrática na Rede Municipal 

de Ensino de Uberlândia (Programa da Escola Cidadã), buscando identificar os 

objetivos, conjunto de ações, diretrizes e estratégias de intervenção da SME no 

período de 2001 a 2004; 
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 discutir os limites e das possibilidades do Programa da Escola Cidadã  no 

processo de materialização da proposta de gestão democrática na RME/UDI. 

 

1.2. Metodologia 

 

Esta investigação fundamentou-se de acordo com as orientações e pressupostos 

da pesquisa qualitativa. 

A opção pela abordagem qualitativa justifica-se por algumas características que 

são consideradas no desenvolvimento desta investigação. 

A primeira característica de natureza qualitativa refere-se à fonte direta dos 

dados. Segundo Bogdan e Biklen (1994), na investigação qualitativa a fonte direta dos 

dados é o ambiente natural, no qual o investigador representa o instrumento principal. 

Nesta perspectiva, os dados são coletados no contato direto sem desconsiderar o 

contexto. A preocupação com o contexto e com as circunstâncias históricas em que os 

dados recolhidos garante a valorização do “significado”. 

Uma outra característica que justifica a opção pela abordagem qualitativa neste 

estudo diz respeito à natureza descritiva e processual. A natureza descritiva assegura 

que se aborde o universo da pesquisa de forma minuciosa, de maneira que todos os 

detalhes são considerados no processo investigativo.  A natureza processual valoriza o 

processo e vai além de análises que se limitam aos resultados. 

A opção pela abordagem qualitativa justifica-se, ainda, pela valorização da 

perspectiva dos participantes. Nesse intuito, permite um diálogo entre investigador e 

sujeitos. 

Quanto aos procedimentos metodológicos, primeiramente foi feita uma pesquisa 

bibliográfica, com a finalidade de realizar o aprofundamento do referencial teórico que 

embasou a pesquisa e as posteriores análises dos dados levantados. 

No segundo momento, realizou-se uma pesquisa documental com o intuito 

buscar nos documentos oficiais da Secretaria Municipal de Educação e dos arquivos 

escolares informações sobre o processo de implantação da gestão democrática na 

RME/UDI.  

A pesquisa documental permite buscar e identificar informações e dados 

descritivos em documentos, uma vez que estes constituem uma fonte rica e estável. 

Além disso, os documentos podem evidenciar informações sobre a natureza do contexto 

que está sendo investigado.  

Nessa perspectiva, segundo Belloni (2003), 
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 [...] a análise de documentos vem se constituindo em relevante estratégia 

metodológica, a partir da contribuição de várias ciências sociais. Para a 

avaliação de política pública, este tipo de metodologia é usado como 

instrumento para identificar o encadeamento sócio-político das propostas 

e de suas estratégias de implementação, em face dos objetivos 

explicitados.  Permite tomar em consideração o contexto sócio-político-

econômico no qual a política setorial é formulada e implementada; 

possibilita, ainda, contemplar as características da clientela visada e suas 

necessidades e expectativas (BELLONI, 2003, p. 55). 

 

Além do exposto, a pesquisa documental possibilita uma explicitação tanto do 

texto escrito quanto do de seu discurso ideológico, uma vez que as proposições 

consubstanciadas nos documentos analisados permitem a identificação de concepções, 

significados e implicações subjacentes em tais documentos. 

No terceiro momento, a pesquisa de campo efetivou-se por meio de entrevistas 

semi-estruturadas aplicadas a uma amostra dos sujeitos envolvidos na proposta de 

implementação da gestão democrática na RME/UDI (gestores da SME e da escola, 

docentes e funcionários), no período de 2001 a 2004. A entrevista representa um 

instrumento importante na pesquisa no campo das ciências sociais. Na entrevista, a 

relação entre o investigador e o sujeito assume um caráter de interação em que as 

informações tendem a fluir de maneira considerável e espontânea. Com a utilização de 

entrevistas semi-estruturadas as informações e os sujeitos envolvidos são abordados de 

forma mais flexível, permitindo ao entrevistador realizar as necessárias adaptações. Para 

uma relação mais descontraída, foi garantido o anonimato dos sujeitos envolvidos por 

meio do uso de nomes fictícios no relato, além do cuidado de não expor dados que 

permitam a identificação dos mesmos. 

O universo da pesquisa compreende uma amostra de oito escolas da RME/UDI, 

envolvendo os atores que nelas atuam de forma direta e indireta. Para a seleção das 

escolas que fizeram parte da amostragem, foram considerados os seguintes aspectos:  

a) realização de eleição direta para diretor e vice diretor nos anos de 2001 e 2003; 

b) participação no Congresso Constituinte Escolar, realizado em 2004 pela 

Secretaria Municipal de Educação, para a consolidação da Carta de Princípios 

Político-Pedagógicos das Escolas Municipais da Rede Pública Municipal de 

Ensino de Uberlândia; 

c) elaboração, parcial ou total, do Projeto Político Pedagógico a partir da Carta de 

Princípios Político-Pedagógicos das Escolas Municipais da Rede Pública 

Municipal de Ensino de Uberlândia. 

Selecionadas as escolas, foram identificados os sujeitos compondo três grupos: 

um grupo de sujeitos que assumiram o papel de GESTORES da SME na condução do 
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Programa Escola Cidadã; um grupo de “REPRESENTANTES” da comunidade escolar 

nos espaços de decisão (cada comunidade escolar selecionou quatro membros para 

participar dos encontros, reuniões e dos dois Congressos Constituinte Escolar, com o 

intuito de conduzir o processo na escola); e um grupo formado pelos 

“REPRESENTADOS” (os demais profissionais da educação que permaneceram nas 

escolas, participando do processo no interior das mesmas).  

Foram entrevistados trinta e dois sujeitos. Assim, foram entrevistados dois 

gestores (identificados pelos números 1 e 2), quinze representantes (identificados pelos 

números de 1 a 15)   e quinze representados (identificados pelos números de 1 a 15). 

O texto está estruturado em duas seções. Na primeira seção, dedicou-se à análise 

da experiência de implementação de gestão democrática na RME/UDI (Programa da 

Escola Cidadã), buscando identificar os objetivos, conjunto de ações, diretrizes e 

estratégias de intervenção da SME no período de 2001 a 2004, considerando a trajetória 

da política em Uberlândia. 

 Na segunda seção procurou-se discutir os limites e das possibilidades do 

Programa da Escola Cidadã no processo de materialização da proposta de gestão 

democrática na RME/UDI e a relevância da proposta de implementação da gestão 

democrática no município de Uberlândia, no período de 2001 a 2004, na efetivação de 

um importante espaço local de ampliação da política na perspectiva da democratização 

da escola, do Estado e da sociedade. 

 

2. A PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA NA 

RME/UDI-2001/2004 - O PROGRAMA “ESCOLA CIDADÃ” 

 

Dentre os marcos da política educacional na rede municipal de ensino de 

Uberlândia encontra-se a proposta de implementação da gestão democrática, a partir de 

2001, objeto central dessa pesquisa. A introdução do Programa “Escola Cidadã” na rede 

municipal de ensino veio ancorada por um discurso em defesa da promoção de um 

processo de transformação no sentido de “reinventar” as relações entre as pessoas e as 

escolas, com vistas a implementar a democracia popular, superando as amarras do poder 

conservador das práticas e do histórico ideário conservador internalizado pela sociedade 

uberlandense.  

Amparada por esse discurso, a Secretaria Municipal de Educação elaborou um 

documento intitulado ‘Programa Estrutura Político-Pedagógica e Administrativa da 

Escola Cidadã’ (PEPAEC) com os objetivos de: 
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1. Integrar os educadores da rede, num esforço coletivo, tendo em 

vista a transformação dos processos de gestão administrativa e 

pedagógica das escolas públicas municipais, de acordo com os 

princípios da autonomia relativa e da desburocratização / 

descentralização dos recursos financeiros destinados às mesmas. 

2. Estimular a participação crítica da comunidade nos destinos da 

escola, numa perspectiva transformadora de sociedade (SME, 

2002-2003, p. 3). 

 

Segundo a justificativa apresentada no documento do PEPAEC,  

[...] diante da perspectiva de viver um governo democrático em 

Uberlândia, afirmávamos no ambiente educacional local que, tomando 

como ponto de partida uma análise crítica da história desse município, 

em particular, de sua rede pública de ensino, tornava-se necessário 

realizar uma profunda avaliação crítica das conseqüências produzidas 

no imaginário social entre os profissionais da educação, devido a 

tantos anos de trabalho associado a práticas burocráticas orientadas 

por um ideário conservador, fortemente enraizado na vida 

administrativa da Prefeitura Municipal (SME, 2002-2003, p. 4). 

 

 

Nesse sentido, verifica-se no discurso do programa uma preocupação em romper 

a cultura autoritária que, além de não possibilitar uma participação democrática, 

contribuiu como um mecanismo de controle, coerção e submissão e manutenção do 

status quo da Rede Municipal de Ensino de Uberlândia.  

O PEPAEC tomou como parâmetro a experiência da Prefeitura Municipal de 

Porto Alegre sob a administração do Partido dos Trabalhadores (PT).    

No município de Porto Alegre, Azevedo (2000) coloca que a proposta da Escola 

Cidadã assumiu contornos dispondo-se a redimensionar: as relações de poder, a organização 

administrativa, os tempos, os espaços e o currículo. A proposta efetivou-se em torno de três 

eixos: a interdisciplinaridade, a avaliação emancipatória e a educação popular. Em relação à 

ação do município de Porto Alegre, Azevedo (2000) afirma que a ação da administração 

municipal configura-se numa política de resistência aos ajustes neoliberais, colocando-se na 

“contramão das políticas do governo federal”. Nesse sentido, contribui para a construção de 

alternativas políticas e econômicas viáveis e possíveis para um projeto democrático e 

popular. Azevedo (2000, p. 29) afirma que a Escola Cidadã representa uma alternativa real 

de construção de uma escola pública com qualidade social, ”uma escola do nosso tempo, 

[...] e formadora de sujeitos emancipados e autônomos, capazes de pavimentar o futuro 

individual e coletivo”.  

Considerando a realidade da RME-UDI foram elencadas no PEPAEC (2002-

2003) três diretrizes principais para que a escola pudesse ser encaminhada para uma 

prática da democracia:  
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1) Os dirigentes eleitos pela comunidade devem ter a capacidade de compartilhar e 

negociar as crenças e valores de sua comunidade; 

2) As relações entre as pessoas não devem ter caráter coercitivo e manipulativo, mas 

sim ocorrerem de forma direta e multilateral, pautadas pelo diálogo e 

discutibilidade irrestrita (MUÑOZ PALAFOX, 2002, p. 23-32); 

3) A cooperação, a ajuda mútua e o trabalho coletivo devem ser os requisitos básicos 

para todas as relações sociais, pautando-se ainda no princípio da igualdade nas 

relações de poder entre os sujeitos. 

A Secretaria Municipal de Educação, sustentada por esse discurso em prol da 

democracia e da construção de uma “Escola Cidadã”, orientou ações num processo de 

reestruturação, organizado por várias iniciativas. 

Dentre essas ações serão analisadas a realização da eleição direta para diretor e 

vice-diretor e a consolidação da Carta de Princípios Político-Pedagógicos das Escolas 

da Rede Pública Municipal de Ensino de Uberlândia, discutida e aprovada nos I e II 

Congresso Constituinte Escolar que aconteceram nos anos de 2003 e 2004, com maior 

ênfase nessa última, que, segundo o PEPAEC, teve como diretriz fundamental: 

 

[...] a reinvenção da escola, garantindo, ao máximo, tanto o 

envolvimento e a participação de todos os membros da comunidade 

(pais, alunos, professores, e funcionários), bem como a organização de 

processos de trabalho coletivo que garantam a reflexão e a 

discutibilidade irrestrita de todos os assuntos relacionados com a vida 

escolar (SME, 2002-2003, p. 10). 

 

 

A) A Eleição de Diretores  

Dentre as propostas do PEPAEC a Secretaria Municipal de Educação 

implementou ações num processo de reestruturação de toda a rede por meio de eventos 

e ações como a substituição de diretores nomeados por diretores eleitos por meio de 

uma lista tríplice, que consistia na escolha, pela comunidade escolar, de três 

profissionais da escola, com a escolha definitiva ficando a cargo do poder executivo. 

Em seguida, a realização da eleição direta para diretor e vice-diretor no final do ano de 

2001. A aprovação da Lei nº 7832 de 28 de setembro de 2001 regulamentou as eleições 

de diretores e vice-diretores dos estabelecimentos municipais de ensino, estabelecendo 

que a escolha deve ser feita de forma direta, secreta e uninominal, assegurando a 

participação de todos os segmentos da comunidade escolar. No artigo 4º, § 1º, fica 
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estabelecido que os votos dos trabalhadores da educação terão peso de 50% e da 

comunidade de pais e alunos 50%.  

O primeiro mandato da direção de Escola Municipal por meio do processo de 

eleição foi de 2 (dois) anos e os mandatos subseqüentes, de acordo com a Lei, de 3 

(três) anos. Os candidatos a diretor e vice-diretor, conforme artigo 6º da Lei 7832, 

devem apresentar uma proposta de trabalho em consonância com o projeto político 

pedagógico, no ato da inscrição. Entretanto, tal artigo não foi contemplado uma vez que 

a realização da 1ª eleição se deu ainda no ano de 2001, período em que toda a rede 

estava iniciando o processo de discussão acerca do Projeto Político Pedagógico. Nesse 

sentido, os candidatos inscritos apresentaram uma proposta própria, ferindo o que previa 

a Lei. Esse processo evidencia que a realização da 1ª eleição se deu de forma abrupta e 

precoce, uma vez que a RME-UDI não se encontrava preparada para um passo político 

tão importante.  

Tal fato provocou a incidência de atritos no interior das escolas, resultando em 

vários processos administrativos que envolviam os candidatos inscritos e demais 

membros da comunidade escolar. Por outro lado, esse passo pode ter representado uma 

ruptura com a cultura da burocracia, com a tutela mandonista e o perverso mecanismo 

de controle social que representava o ato de nomeação dos diretores escolares. A eleição 

de diretores, dentre outros mecanismos, representa uma possibilidade de materializar no 

cotidiano escolar a prática democrática da gestão escolar.  

 

B) A Carta de Princípios da Rede Municipal de Ensino de Uberlândia 

 

De acordo com o PEPAEC foram elaborados três subprojetos articulados para o 

alcance das metas e dos objetivos para a implementação da gestão democrática na Rede 

Municipal de Ensino de Uberlândia: 

 Subprojeto 1: Construção da Carta de Princípios da Escola Cidadã. 

 Subprojeto 2: Atualização da Proposta Curricular da Rede Municipal de 

Ensino de Uberlândia. 

 Subprojeto 3: Descentralização Administrativa e Financeira da Rede 

Municipal de Ensino de Uberlândia e Plano de Desenvolvimento da Escola 

(PADE). 

Com a análise da concepção de DEMOCRACIA presente na Carta de Princípios  

Político-Pedagógicos (CP) da Rede Pública Municipal de Ensino de Uberlândia-MG, 

volta-se para o “exercício de cidadania na prática da escola cidadã” (SME, 2003). 
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Verifica-se ainda nessa Carta a presença de pressupostos voltados para a garantia de 

discussões e ações coletivas, pautadas no “diálogo e na busca constante da participação 

ativa de pais, alunos, corpo docente e administrativo” (SME, 2003). Nessa direção, fica 

assegurada nesse documento a criação de “estratégias no sentido de oferecer condições 

e horários adequados à comunidade escolar, dentro da carga horária do professor, para 

que este possa participar dos processos de tomadas de decisões, nos quais o diálogo e a 

busca de consenso devem nortear as discussões” (SME, 2003). Entretanto, a realidade 

cotidiana das escolas encontra-se distante da materialização desse princípio.  

Por outro lado, verifica-se que a concepção de DEMOCRACIA presente na CP 

assenta-se nos pressupostos da democracia representativa e da representação política, 

processo pelo qual o povo elege um representante delegando seu direito de participar 

diretamente da política. Nessa concepção, teoricamente, o representante deve procurar 

atender aos interesses da coletividade. Nesse modelo, a participação direta é colocada 

em segundo plano. Desse modo, a representação não assegura a representação de 

agendas e identidades específicas. Além disso, o distanciamento entre representantes e 

representados é apontado como outra limitação, e a burocratização das práticas e das 

organizações da representação política impede que os processos decisórios tendam a 

uma maior informalidade e participação da vontade geral. 

Para Santos (2003, p. 75) a solução para o problema da democracia 

representativa seria a coexistência e complementaridade entre a democracia 

representativa e a democracia participativa. Embora no texto da CP conste a 

preocupação com “outras atitudes e métodos democráticos” (SME, 2004), não ficam 

explícitos quais seriam esses mecanismos e se eles caminhariam na direção apontada 

por Santos (2003), que defende a conjugação entre a democracia representativa e a 

democracia participativa, na perspectiva de possibilitar aos sujeitos a participação nas 

decisões, por meio de mecanismos capazes de aperfeiçoar o sistema de representação e 

o aprimoramento da democracia representativa. 

Essa ausência pode contribuir para o reforço da tendência assumida pela 

democracia representativa, concepção hegemônica da democracia na segunda metade do 

séc. XX, que consiste em fortalecer a burocratização da participação.  

 O pressuposto teórico presente na CP e nos demais documentos do PEPAEC da 

SME, refere-se à democratização das práticas de gestão administrativa, financeira e 

pedagógica da escola. Em relação aos princípios de Gestão Democrática, no âmbito 

teórico, os mesmos implicam uma erradicação das práticas hierarquizadas, autoritárias e 
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burocráticas do sistema educacional.  Para isso, Gadotti (2000) alerta que uma gestão 

democrática da escola exige, em primeiro lugar, uma  

 

[...] mudança de mentalidade de todos os membros da 

comunidade escolar. Mudança que implica deixar de lado o velho 

preconceito de que a escola pública é apenas um aparelho burocrático 

do Estado e não uma conquista da comunidade. A gestão democrática 

da escola implica que a comunidade, os usuários da escola, sejam os 

seus dirigentes e gestores e não apenas os seus fiscalizadores ou, 

menos ainda, os meros receptores dos serviços educacionais. Na 

gestão democrática pais, mães, alunas, alunos, professores e 

funcionários assumem sua parte de responsabilidade pelo projeto da 

escola (GADOTTI, 2000, p. 35). 

 

 

 Dessa forma, o PEPAEC, proposto pela SME-UDI, como já foi dito 

anteriormente, foi buscar referência na experiência do Município de Porto Alegre que se 

orientou por uma concepção de educação progressista-libertadora. Para Azevedo (2001) 

essa experiência configura-se numa política de resistência aos ajustes neoliberais e, 

como tal, coloca-se na contramão das políticas do governo federal. Ao mesmo tempo 

constrói alternativas políticas e econômicas viáveis e possíveis para um projeto 

democrático e popular. Ao ir de encontro às práticas neoliberais  

 

[...] a Escola cidadã contrapõe-se à escola de mercado, à 

“mercoescola”, cujos princípios baseiam-se no paradigma neoliberal. 

A “mercoescola” caracteriza-se pela submissão a valores de mercado, 

com a preocupação única de formar consumidores e clientes, tornar a 

educação uma mercadoria submetida à lógica empresarial, 

naturalizando o individualismo, a competição, a indiferença e, 

conseqüentemente, a exclusão (AZEVEDO, 2001, p. 147-148). 

 

 

A proposta da Escola Cidadã opõe-se à ideologia neoliberal que se fundamenta 

na maximização da liberdade individual e na proteção do mercado contra o Estado. Com 

isso, o papel do Estado na sociedade passa por um processo de redefinição conduzido 

pela ideologia neoliberal que sustenta que o mercado deve ser deixado livre para 

estabelecer suas próprias regras. 

Dentre os conceitos básicos do neoliberalismo o indivíduo constitui um átomo 

social do sistema econômico. Nessa concepção, o indivíduo é enfocado como o 

resultado da combinação dos genes herdados com a ação voluntária. Seguindo esse 

raciocínio, o êxito e o fracasso individual são conseqüências das condições do próprio 

indivíduo. Em decorrência dessa tese, para o modelo neoliberal as causas das 
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desigualdades são associadas ao âmbito do indivíduo e atribuídas como uma questão de 

“sorte” e não como reflexos das condições estruturais da sociedade capitalista.  

O neoliberalismo, comprometido com o processo de reestruturação do 

capitalismo, concebe o Estado como um obstáculo à sua expansão transnacional, na 

medida em que pode determinar políticas restritivas e protecionistas ao mercado interno. 

Em oposição a esse modelo protecionista, a configuração do Estado em consonância 

com a era da globalização da economia é o “Estado Mínimo”.  

Essa configuração do Estado fiel ao modelo neoliberal combate qualquer ação 

estatal, em especial no âmbito das políticas sociais.  Para a ideologia neoliberal, as 

políticas sociais do Estado elevam seus gastos e como resultado provocam um aumento 

da pressão fiscal sobre os setores detentores do capital, que não são diretamente 

beneficiados dessas políticas. 

Em oposição, a Escola Cidadã propõe a transformação do caráter privado do 

Estado para um Estado público, em que a participação popular induz as ações do 

Estado, ao atuar na construção e na fiscalização da aplicação das políticas públicas 

(AZEVEDO, 2001, p. 145). 

 Considerando esses embates, a proposta Escola Cidadã configura-se numa 

política de resistência aos ajustes neoliberais e, como tal, coloca-se na contramão das 

políticas guiadas pela lógica do capitalismo. Além disso, propõe alternativas políticas e 

econômicas viáveis e possíveis para um projeto democrático e popular, considerando as 

contradições entre a lógica neoliberal e a lógica da democracia que sustenta a proposta 

Escola Cidadã.  

 

 

3. OS LIMITES E AS POSSIBILIDADES DA DEMOCRATIZAÇÃO DA 

ESCOLA PÚBLICA 
 

 

A experiência local da RME-UDI pode representar uma questão contraditória e 

antagônica. Se, por um lado, podem reproduzir o autoritarismo pela via da fragmentação 

das práticas e serviços de interesse público, por outro lado, tal experiência contempla 

vontades de sujeitos sociais com condições históricas locais e pode constituir-se numa 

esfera pública democrática.  Assim, a proposta de implementação de gestão democrática 

na Rede municipal de Ensino de Uberlândia (RME/UDI), no período de 2001 a 2004, 

foi analisada considerando a gestão do prefeito Zaire Rezende, que em seu Programa de 

Governo apresentou a Escola Cidadã como proposta de gestão do ensino.  
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Para a análise dessa experiência, fez-se necessário resgatar a real conjuntura política 

do município de Uberlândia. Verificou-se que ela é marcada pela predominância de 

elementos de uma cultura política conservadora que dificulta a consolidação de novas 

propostas de gestão que possam ampliar o escopo das decisões. As experiências como a 

Democracia Participativa da década de 1980 e o Orçamento Participativo na gestão de 

2001-2004, ambas do prefeito Zaire Rezende, evidenciaram que a tradição política em 

Uberlândia reforça a anulação da participação popular no cenário do poder de decisão. Esse 

contexto, marcado por muitas tensões e dificuldades, atrofiou a tentativa de implantação de 

propostas como do Orçamento Participativo, que assinalava uma divisão do poder que 

sempre se encontrou centralizado nas mãos das elites dirigentes do município.   

Nesse cenário, encontram-se os marcos da proposta de implementação da gestão 

democrática na rede municipal de ensino de Uberlândia, a partir de 2001. Verificou-se 

que a introdução do Programa “Escola Cidadã” na rede municipal de ensino sustentou-

se por um discurso em defesa da promoção de um processo de transformação no sentido 

de “reinventar” as relações entre as pessoas e as escolas, com vistas a implementar a 

democracia popular, superando as amarras do poder conservador das práticas e do 

histórico ideário conservador internalizado pela sociedade uberlandense. No discurso 

presente no programa, presencia-se uma preocupação em romper a cultura autoritária 

que não possibilita uma participação democrática e consolida mecanismos de controle, 

coerção e submissão. 

A Secretaria Municipal de Educação, por meio da PEPAEC, orientou diversas 

ações, buscando uma concepção de educação progressista-libertadora que se configura 

numa política de resistência aos ajustes neoliberais, na contramão das políticas do 

governo federal.  

 Um aspecto a destacar dentre as diversas ações implementadas no período de 

2001-2004 refere-se à modalidade de escolha para diretores das escolas municipais.  Na 

RME-UDI, somente a partir de 2001 a modalidade de escolha para diretor passa a ser 

mediante eleição direta que prevê a manifestação da vontade das pessoas envolvidas na 

vida da unidade escolar por meio de voto direto.  Pode-se inferir que esse 

“retardamento” em relação à implementação da eleição de diretores na RME-UDI pode 

ser atribuído pelo caráter patrimonialista e clientelista que marca a conjuntura política 

no município de Uberlândia. A conjuntura política do município de Uberlândia é 

marcada pela predominância de elementos de uma cultura política conservadora que 

confundem o público com o privado, em que se destaca o clientelismo, o voto trocado 

por um favor ou à custa de promessas e não de compromissos com a maioria da 
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população, configurando extremas práticas patrimoniais. Esse caráter conservador da 

política local explica o fato do provimento por eleição passar a ser realidade na RME-

UDI somente em 2001, uma vez que a eleição de diretores já faz parte da realidade de 

vários municípios brasileiros.  

No entanto, verifica-se também que a gestão democrática na escola não está 

garantida somente com a eleição de diretores. Torna-se necessária a implementação de 

outras ações no sentido de superar os entraves cristalizados no cotidiano escolar e na 

conjuntura política da sociedade. A presença da idéia de que o sistema é democrático 

por ter simplesmente estabelecido a eleição para o diretor da escola, limita a 

compreensão da dimensão que envolve a gestão democrática. Embora a eleição de 

diretores seja um dos mecanismos essenciais no processo de democratização da escola e 

dos sistemas de ensino, ela não é capaz, por si só, de alterar a estrutura centralizada e os 

comportamentos antidemocráticos que prevalecem na trajetória da política educacional. 

Ou seja, mesmo com a implementação de eleição de diretor, a verdadeira prática 

democrática pode estar distante do cotidiano da comunidade educacional.  

Diante disso, pode-se depreender que a implementação efetiva da gestão 

democrática na escola implica um redirecionamento das políticas educacionais. Apenas 

mudar o processo de preenchimento da vaga do cargo de diretor escolar pela via da 

eleição direta não basta, quando se tem como meta a efetivação de uma gestão 

democrática. 

A questão cultural atrelada a um ideário conservador não permite uma 

assimilação plena da concepção de democracia e pode fazer com que a noção de 

participação sofra um processo de ressignificação. Nesse processo, o conceito de 

participação pode assumir uma dimensão privatista e individualista, capaz de substituir 

e redefinir o significado coletivo da participação social.  

Considerando esse cenário, os resultados desse estudo evidenciaram que a gestão 

democrática aparece na racionalidade dos sujeitos como algo distante, um postulado que 

se encontra num futuro remoto. A realidade da gestão democrática apresenta-se como 

um processo novo que precisa ser implementado tanto na dimensão da escola como na 

dimensão do sistema escolar. A análise dos depoimentos revelou que a centralização das 

decisões representa um entrave para a consolidação da gestão democrática, cristalizando 

um caráter descendente das decisões e das ações por parte dos órgãos centrais de 

educação, não considerando a pluralidade das escolas. 

Esse caráter descendente e centralizador das políticas permeia toda a estrutura do 

sistema escolar brasileiro, fato que precisa ser superado para a efetivação de uma gestão 
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democrática. Nesse sentido, apesar da aprovação da Carta de Princípios da RME-UDI e 

dos princípios de gestão democrática, as entrevistas realizadas sinalizaram uma não 

materialização dos mesmos na prática das escolas. Evidencia-se a presença da grande 

mazela na educação, que faz com que os projetos sejam sempre engavetados, 

provocando uma desmotivação nos profissionais da educação e uma apatia no sentido 

de propor mudanças. 

O Programa Escola Cidadã apresenta teoricamente uma preocupação em romper 

a cultura autoritária que, além de não possibilitar uma participação democrática, 

contribuiu como um mecanismo de controle e submissão da Rede Municipal de Ensino 

de Uberlândia. Entretanto, pode-se inferir que a implementação da gestão democrática 

na RME-UDI não está garantida somente com a elaboração de documentos e projetos, 

tendo em vista o jogo de forças envolvidas e a suplantação dos entraves cristalizados no 

cotidiano escolar, tais como: a cultura autoritária sedimentada ao longo da história 

educacional; espaço reduzido de participação da comunidade escolar nos processos 

decisórios; compreensão equivocada por parte dos governantes de que apenas por um 

ato legal, o processo de gestão democrática estaria definitivamente implantado. A 

gestão democrática não pode ser reduzida a eventos esporádicos e isolados. Ela deve 

fazer parte de um amplo processo que envolve procedimentos, instrumentos e 

mecanismos de ação.  

Diante das dificuldades para a implementação da proposta de gestão democrática 

na RME-UDI, a descontinuidade das políticas educacionais e da gestão do sistema 

aparece como categoria central. Essa descontinuidade interfere na concretização de 

mecanismos de gestão democrática. As resistências e dificuldades apontadas para a 

concretização de mecanismos de gestão democrática nos depoimentos vinculam-se à 

concepção de educação que cada governo apresenta e à forma de conduzir a gestão da 

educação.  Essa descontinuidade e a ausência de um projeto e de uma política 

educacional autônoma e consistente fazem da educação do município um cenário de 

episódios isolados e incoerentes com o propósito de uma gestão democrática. Verificou-

se que essa descontinuidade pode ocorrer devido às divergências políticas e ideológicas 

dos membros que estão à frente da SME.  

Com isso, a existência de intervenções político-partidárias e a relação entre o 

poder político e a gestão da educação representam também um dos entraves à 

implementação de propostas de gestão democrática.  Tendo em vista esse cenário de 

descontinuidade, a materialização de propostas progressistas que reconhecem a 
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participação popular no processo de tomada de decisão, que assegurem uma gestão 

democrática, está distante da prática cotidiana das escolas e da SME. 

Além disso, vale ressaltar que uma gestão democrática para ser efetivada em sua 

plenitude implica ser pensada no universo do sistema de ensino. Uma gestão 

democrática não se limita aos muros da escola. Não depende somente da escola a 

superação da estrutura hierárquica na qual os sistemas de ensino se encontram 

cristalizados.  

A tradição autoritária fortemente arraigada em toda sociedade patrimonialista e 

clientelista, conduz o comportamento dos indivíduos que optam em não participar do 

processo de tomada de decisões. A cultura autoritária que sustenta a sociedade 

associada ao processo de tomada de decisão por representatividade, contribui e reforça o 

comportamento apático e acomodado dos sujeitos.  Nesse sentido, a ausência de uma 

tradição democrática, associada à presença de um autoritarismo cristalizado, dificulta a 

implantação de mecanismos participativos de gestão.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os objetivos previstos no Programa Escola Cidadã não foram implementados em 

sua totalidade e, percebe-se que a prática de uma gestão democrática ainda encontra-se 

distante da realidade das escolas. A inviabilidade dos objetivos do Programa Escola 

Cidadã refere-se à falta de uma política educacional consistente e à presença de uma 

política partidária que não submeta a concepção de educação a interesses políticos-

partidários.    

 Por fim, ainda existem concepções autoritárias e práticas centralizadoras 

arraigadas na estrutura e organização do sistema escolar, sedimentando um campo 

pouco fértil para a consolidação de mecanismos e políticas educacionais voltados para a 

gestão democrática. Embora a Proposta Escola Cidadã teoricamente tenha tentado 

implementar uma gestão democrática, na prática ela não conseguiu romper plenamente 

com os entraves cristalizados. A estrutura das escolas e do sistema de ensino ainda 

encontra-se aquém de uma temática da democratização da escola pública. Nesse 

contexto, são escassos os mecanismos reais de participação e de exercício de 

democracia que a escola vem implementando de modo a garantir o envolvimento de 

todos no processo de decisão e, conseqüentemente, no aperfeiçoamento do processo 

democrático.  
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A gestão democrática faz parte de um processo amplo que envolve mecanismos, 

procedimentos e instrumentos de ação que ultrapassam o interior das unidades 

escolares, atingindo níveis da política educacional e do planejamento educacional. 

Nesse sentido, pode-se verificar que o Programa não foi capaz de efetivar a gestão 

democrática, pois não conseguiu romper com as estruturas centralizadoras que 

perpassam por toda a estrutura da escola e do sistema público de ensino brasileiro.  

Destaca-se, por fim, que as inferências apontadas nesta pesquisa permitem 

vislumbrar os limites para a implementação plena da gestão democrática na escola 

pública, que apesar de todos os fatores e mecanismos de gestão democrática do ensino 

público convergem para a democracia e a participação dos sujeitos nos rumos da escola. 

Democracia e participação ainda têm desempenhado um papel periférico, diante do 

cenário macro de autoritarismo e centralização em que estão inseridos os sistemas de 

ensino. Por outro lado, existe a necessidade de maior compreensão da dinâmica das 

relações entre a escola e os órgãos superiores da administração e da descontinuidade das 

políticas educacionais e da gestão da educação. Assim, existe uma carência de novas 

pesquisas, com vistas a vislumbrar as possibilidades de uma escola democrática com 

uma proposta participativa e de uma política educacional autônoma e consistente. Uma 

política educacional capaz de romper a lacuna existente entre a intenção e o gesto, o 

legal e o real, o discurso e a prática cotidiana.  
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Esse trabalho tem como objetivo analisar as concepções de participação, 

autonomia, democratização da gestão da escola e sua relação com o planejamento 

escolar presentes nas diretrizes oficiais que orientaram essa ação nas escolas em Minas 

Gerais na década de 1990 do milênio passado. Visa ainda compreender como foi o 

processo de assimilação desses conceitos pelos sujeitos envolvidos com a prática 

educativa por meio das ações concretizadas no interior das escolas. Para tanto, foi 

analisado o Manual do Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE), realizou-se uma 

pesquisa bibliográfica referenciada nos autores Veiga (1996, 1998, 2000, 2001), Gandin 

(1993, 2000), Vasconcellos (2000; 2002), Vieira (2000) Severino (1998) entre outros e 

uma pesquisa de campo em cinco escolas da rede estadual de Uberlândia. Utilizou-se a 

entrevista semi-estruturada para a coleta de dados. 

Ao longo do processo de hominização, os homens têm sido desafiados a 

modificar a natureza, adaptando-a às necessidades humanas por meio da produção 

dos seus meios de sobrevivência, ou seja, do trabalho. Distinguindo-se dos animais, 

as atividades humanas são orientadas por projetos. De acordo com Marx (1980, 

p.202), 

 

Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha supera 

mais de um arquiteto ao construir sua colméia. Mas o que distingue o pior 

arquiteto da melhor abelha é que ele figura na mente sua construção antes de 

transformá-la em realidade. No fim do processo do trabalho aparece um 

resultado que já existia antes idealmente na imaginação do trabalhador. Ele não 

transforma apenas o material sobre qual opera; ele imprime ao material o 

projeto que tinha conscientemente em mira, o qual constitui a lei determinante 

do seu modo de operar e ao qual tem de subornar sua vontade. 

 

Neste sentido, planejar, projetar, são atividades exclusivamente humanas, pois só 

o homem é capaz de alterar a realidade por meio de sua ação consciente e estabelecer 

relações com os objetos que o rodeiam e criar novos conhecimentos. Segundo 

Vasconcellos (2000), a origem do planejamento está vinculada ao trabalho, uma vez que 

este está na base da formação humana e tem uma dimensão de consciência e 
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intencionalidade.  Assim, no início do processo civilizatório, o planejamento era regido 

pelo princípio prático. Havia uma preocupação com os aspectos técnicos, com ênfase no 

“como” fazer as coisas e nos resultados satisfatórios e imediatamente verificáveis. 

Com o avanço do capitalismo, a produção centrada na cidade e na indústria, a 

administração do capital começou a exigir novas formas de conduta. O planejamento 

passou a ser inerente à atividade econômica dos detentores das grandes fortunas. À 

medida que a produção aumentava, envolvendo mais trabalhadores, houve a 

necessidade de organizar racionalmente o trabalho. Para tanto, era preciso prever 

cuidadosamente os custos desde a entrada da matéria prima até o comportamento do 

mercado. A preocupação estava em garantir o baixo nível de custos e o escoamento dos 

produtos fabricados. 

Numa segunda fase, houve uma mudança de enfoque, o caráter técnico, prático e 

instrumental, deu lugar à elaboração de quadros teóricos de referência, com vistas a 

interpretar as necessidades e aspirações humanas, e conduzir ao desenvolvimento social 

e econômico com maior flexibilidade, face à complexidade crescente das atividades 

sociais. 

De acordo com Ferreira (1985, p.33), houve a necessidade de estender em nível 

mais geral, a preocupação de racionalidade e planejamento, uma vez que: 

Do planejamento de monumentos, casa, cidades, se havia passado ao 

planejamento dos negócios e da atividade industrial, à administração 

de empresas, à organização do trabalho, e se forçava a passagem ao 

planejamento de toda a economia, com o que entrava em cena, como 

planejador o próprio governo.  

 

 Predominava, assim, o planejamento racional ou normativo. Essas 

denominações são vinculadas às características desse modelo, visto que prescreve 

formas de ação dentro de uma organização seqüencial lógica. Portanto, busca 

compreender as ações a realizar em função das previsões feitas. 

O enfoque participativo é bem recente, e o planejamento é entendido como um 

instrumento de intervenção na realidade, buscando transformá-la. Para tanto, 

consciência, intencionalidade, participação e responsabilidade são princípios básicos 

dessa tendência. 

O planejamento participativo parte do pressuposto de que as organizações 

humanas, exceto em grau mínimo, não são previsíveis. Nesta perspectiva, o ato de 

planejar não requer previsão formal nem se constitui numa seqüência lógica de ações 

visando alcançar os objetivos propostos. No que se refere especificamente à educação, o 
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planejamento, entendido como uma atividade do governo, associado à política, é 

resultado das relações estabelecidas entre o Poder Público e a sociedade civil. Uma 

primeira abordagem de planejamento, denominada de Planejamento Normativo 

Tradicional, passou a ser utilizada como processo na transformação da realidade, 

assumindo grande importância a partir da revolução comunista em 1917, do século 

recém-passado. 

Foi organizado para ser instrumento de intervenção em processos econômicos, 

visando ao desenvolvimento econômico e também como instrumento de poder. 

Marcado por uma concepção tecnocrática e economicista, que deprecia a dinâmica das 

relações sociais, segundo VIEIRA (2001, p.33), o Planejamento Normativo Tradicional: 

 

Fundamenta-se na ação instrumental do modelo positivista. A ação de 

planejar, nesta perspectiva, constitui uma repetição de comportamentos 

bem-sucedidos, reprodução de normas, nas quais a exploração do futuro 

se limita a simples projeção quantitativa das tendências do passado. 

Funciona o velho adágio de que aquilo que foi bom deverá ser bom.  

 

Na América Latina, o planejamento educacional teve sua origem e legitimação 

no âmbito da Conferência de representantes dos países latino - americanos, realizada em 

Punta Del Este, em 1961. Suas raízes vinculam-se à Aliança para o Progresso, que 

condicionava a concessão de financiamento à existência de projetos de desenvolvimento 

econômico e social. (VIEIRA, 1998). Esse planejamento foi introduzido, no Brasil, a 

partir da segunda metade da década de 1960, no período dos governos militares. 

Originaram-se nesse período, os Planos Nacionais de Desenvolvimento e os Planos 

Setoriais de Educação, que caracterizaram os governos da época. 

Na busca da superação de concepções tradicionais de planejamento da década de 

1960, outras abordagens foram surgindo, como o Planejamento Estratégico, o 

Planejamento Participativo e o planejamento presente no Gerenciamento da Qualidade 

Total, que, segundo Gandin (2000), são tendências, uma vez que "o planejamento não 

tem a limpidez teórica e, sobretudo, a uniformidade que muitos buscam".  

A crise econômica das duas últimas décadas do século passado contribuiu para 

que existisse resistência ao planejamento numa perspectiva tradicional, decorrendo, daí, 

o desenvolvimento de outras abordagens. No esforço de superar essa crise e  buscar 

respostas sobre a possibilidade de realização de um planejamento visando transformar a 

realidade, alcançar  uma maior participação política, é que três tendências de 

planejamento firmaram-se: o Planejamento Estratégico, o Gerenciamento da Qualidade 



361 

 

Total e o Planejamento Participativo.  Neste sentido, de acordo com Gandin (2000, 

p.43), 

Já despontavam, mas não tinham estrutura técnica e base científica 

suficientemente desenvolvidas. Cada uma delas incorpora as três 

ideias que são fundamentais no planejamento de nosso tempo: 

participação, qualidade e missão; estas três idéias crescem e se 

consolidam de tal modo que ninguém pode falar em processos 

técnicos de planejamento sem incluí-las; mas cada uma das três linhas 

entende cada uma dessas idéias de modo diferente, coloca-as em 

hierarquias que não se equivalem e relaciona-as entre si e com 

elementos técnicos de uma maneira bastante distintas. 

 

O Planejamento Estratégico tem como propósito último firmar-se no 

mercado, produzir ambiente de lucro futuro e, portanto, de permanência. Apresenta-

se, ainda, como uma reação às limitações do planejamento tradicional. Segundo 

Philip Kotler (1998 p.69): 

O Planejamento Estratégico e seu conjunto de conceitos e ferramentas 

especiais emergiram nos anos 70, como resultado de uma sucessão de 

ondas de choque - crise de energia, inflação de dois dígitos, 

estagnação econômica, concorrência japonesa vitoriosa e fim da 

reserva de mercado em setores industriais - chave -, que golpearam a 

indústria americana. As empresas americanas não podiam mais 

confiar em simples projeções de crescimento para planejar sua 

produção, vendas e lucros. O planejamento convencional de longo 

prazo precisava ser convertido em planejamento estratégico. 

 

Dessa forma, fica evidente que o Planejamento Estratégico é orientado para o 

mercado. Esse processo, nas empresas, envolve a definição da missão, a análise 

ambiental, a definição de metas e estratégias, bem como a definição do produto. De 

acordo com Gandin (2000, p.44), 

o planejamento estratégico quer analisar oportunidades, descobrir 

pontos fracos e pontos fortes e compatibilizar tudo conforme os 

objetivos da empresa - os conceitos básicos são os de missão, de visão 

estratégica, de oportunidade e de ameaça. 

 

No que se refere à missão, ela é explicitada, desde o início, para fornecer aos 

funcionários de uma empresa um senso mútuo de propósito, direção e oportunidade. 

Funciona como elemento norteador dos funcionários dispersos geograficamente, no 

sentido de trabalharem coletivamente em prol da realização das metas da organização. 

O processo de Planejamento Estratégico tem como etapas: a declaração da 

missão; a análise de oportunidades e ameaças; análise de forças e fraquezas internas; a 
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definição dos objetivos gerais e específicos; a formulação de programas; a 

implementação, o feed back e o controle.  

Outra tendência de planejamento, também vinculada à racionalidade técnica, 

bastante difundida no Brasil na área educacional, foi a denominada Gerenciamento da 

Qualidade Total. Esta tendência tem como pressuposto básico a satisfação do cliente. 

Desse modo, planejar implica solucionar os problemas que aparecem. De acordo com 

Vieira (2001, p. 34), ''o Gerenciamento da Qualidade Total engloba elementos de várias 

abordagens organizacionais, dando um caráter híbrido aos seus desdobramentos.”Nesse 

sentido, essa abordagem não se constituiria em um novo paradigma de gerenciamento, 

mas se tratar-se -ia de uma teoria que está sendo formada com elementos de várias 

abordagens organizacionais. Além das teorias psicossociais, segundo Barbosa (1993, 

p.5), englobam também: 

Princípios da administração científica de Taylor, controle estatístico 

de processo de Shewart, conceitos sobre o comportamento humano 

estudados por Maslow e ainda o conhecimento ocidental sobre 

qualidade, principalmente os trabalhos de Demming e Juran. Este 

sistema de gestão americano foi reestruturado no Japão, pela JUSE 

(Union of Japonese Scientists and Engineers).  

 

Nesta tendência de planejamento, a responsabilidade e a autoridade são 

distribuídas por toda a organização. Nas relações de trabalho, predomina a busca do 

consenso em detrimento da dimensão de conflito, característica própria de situações de 

trabalho coletivo. No que se refere à participação, esta fica restrita ao gerenciamento da 

rotina do trabalho, sendo, pois, muito limitada. Os integrantes da organização são 

motivados a colaborar, responsabilizando-se individualmente pela qualidade do seu 

trabalho. Os esquemas hierárquicos são bem definidos, com atribuições bem distintas e 

delimitadas para cada um dos níveis. No Brasil, a Fundação Christiano Ottoni, 

associada à Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 

estuda e difunde o emprego do Gerenciamento da Qualidade Total desde 1985. 

Representada pelo Professor Vicente Falconi, essa Fundação, em 1992 introduziu os 

pressupostos dessa tendência na área educacional em Minas Gerais, por solicitação da 

Secretaria Estadual de Educação. 

Partindo dos princípios da Qualidade Total, a escola passa a funcionar como 

uma empresa prestadora de serviços que tem como finalidade a satisfação dos clientes. 

Para tanto, enfatiza-se a gestão democrática ou por liderança em todos os níveis, desde a 
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administração da escola à condução do processo ensino aprendizagem na sala de aula. O 

ensino é baseado no aprendizado cooperativo, e o controle é feito por meio da avaliação.  

Desse modo, para os ideólogos dessa tendência, os problemas educacionais 

seriam resolvidos pela implementação da participação, do uso de gerenciamento 

eficiente e de técnicas de controle e avaliação. Além da boa vontade, o otimismo e a 

crença na função redentora da qualidade seriam fatores determinantes do sucesso 

escolar. Os críticos dessa corrente alegam que há um deslocamento do foco político para 

o âmbito da moral, retomando princípios do tecnicismo, já que reduz e simplifica os 

conteúdos escolares e, ainda, expropria o professor do seu saber. Sobre isto, Arroyo 

(1992, p.8) esclarece que:  

 A qualidade foi reduzida ao domínio de lógicas utilitaristas, de 

saberes e habilidades parciais, de conhecimentos miúdos, mecânicos, 

desconectados de um projeto sóciocultural mais global e 

desconectados de uma concepção mais rica de formação humana. Por 

outro lado, assiste-se à priorização de profissionais sem erudição, sem 

cultura, sem compreensão mais global dos processos sociais, políticos, 

produtivos e até tecnológicos em que estão inseridos.  

 

Numa outra visão, temos a proposta do Planejamento Participativo, no qual o 

significado do ato de planejar pressupõe o desenvolvimento de um processo técnico 

para contribuir num projeto político. Essa proposta originou-se fundamentada no 

pensamento da Equipe Latino-Americana de Planejamento (ELAP), constituída pela 

Conferência Episcopal Latino Americana (CELAM), com apoio da UNESCO, no Chile, 

nos anos de 1960. Esse grupo foi influenciado pelas discussões realizadas no âmbito da 

Conferência Episcopal Latino Americana, na época do Concílio Vaticano II, que 

buscavam mudanças estruturais, no sentido de favorecer a fraternidade, a justiça social e 

a liberdade. 

Para Gandin (1994), o planejamento participativo advém da premissa de que 

nossa realidade é injusta e que essa injustiça deve-se à falta de participação em todos os 

níveis e aspectos da atividade humana. Para que a justiça social se efetivasse seria 

necessário assegurar a participação de todos nas decisões. O Planejamento Participativo 

como processo técnico, abre espaços para a questão política, possibilitando o 

conhecimento da realidade por meio da ação e da reflexão. Nessa perspectiva, no que se 

refere à metodologia, Gandin (2000, p.48) afirma que: 

O Planejamento Participativo desenvolveu um conjunto de modelos, 

de processos, de instrumentos e de técnicas para dar importância ao 

crescimento (do coletivo e do pessoal) e, nesse crescimento, construir 
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o referencial, avaliar a prática, propor e realizar uma nova prática [...]. 

Há, no planejamento participativo, um conjunto de técnicas e 

instrumentos para que se chegue ao que é o pensamento coletivo para 

evitar discussões polarizadas e formação de grupos que se digladiam. 

 

Assim, nessa abordagem, a figura do tradicional “planejador” é substituída pelo 

coordenador e articulador do processo coletivo. No setor educacional as abordagens do 

Planejamento Participativo foram, em certa medida, absorvidas pelo Poder Público na 

implementação das políticas, ao final do regime militar, no bojo do processo de 

transição democrática. Apesar da euforia com a possibilidade de vivenciar mecanismos 

de participação, nas duas últimas décadas, o Estado tem sido questionado em sua 

estrutura e pressionado pelos organismos internacionais a reduzir a sua intervenção nos 

serviços públicos. Mediante tal situação, mesmo com a presença do discurso da 

participação, que tem permeado as propostas governamentais nas últimas décadas, a sua 

limitação não tem possibilitado a consolidação de uma prática efetivamente 

democrática. Nessa perspectiva, Vieira (2001, p. 37) declara que: 

A década de 90 esteve marcada pela recorrência a estratégias de 

mobilização social na gestão da coisa pública, iniciativa motivada 

pelas agências internacionais, objetivando construir redes de parcerias 

entre Estado e sociedade civil. Este encaminhamento se expressa em 

políticas descentralizadoras com a finalidade de impulsionar 

mecanismos locais da gestão participativa. 

 

Nesse enfoque participativo, temos também o Planejamento Dialógico, que é 

metodologicamente orientado pela visão de Planejamento Socializado Ascendente, 

baseado na proposta elaborada pela equipe técnica do Instituto Paulo Freire. Esta 

proposta tem como objetivo orientar as escolas na construção do seu projeto político 

pedagógico. 

Para Padilha (2001), o planejamento é socializado, quando todos os segmentos 

escolares participam do processo de tomada de decisões e compreendem a política do 

processo de planejar, com base em uma visão e análise amplas do mundo e da 

sociedade, não devendo, portanto, restringir-se a problemas educacionais em si. 

Além disso, o planejamento deve ser também ascendente, uma vez que se dá 

coletivamente e sem hierarquias burocráticas. Segundo Padilha, (2001, p.67), 

O fracasso do planejamento socialista autoritário ensinou-nos que não 

é suficiente “socializar”. É preciso que a socialização se dê de baixo 

para cima, num movimento dialético-interativo e comunicativo. Aí 
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reside o caráter ascendente desse planejamento, pois ele enfatiza a 

necessária consolidação de um nível de decisão mais pontual (“mais 

baixo”) para instâncias mais amplas (“superiores”). 

 

É necessário, também, garantir a transparência e a efetivação desse processo. 

Para tanto, deve ser criado um sistema de comunicação entre os diversos níveis, de 

forma que as consolidações de cada etapa sejam acompanhadas por todos, desde os 

projetos das escolas até o Plano Nacional de Educação. 

No que se refere à participação, os segmentos responsáveis pelo processo  de 

planejamento devem envolver-se na própria decisão de planejar, ou seja, desde a sua 

concepção até a avaliação das ações implementadas. Nesse trabalho coletivo, ainda de 

acordo com Padilha (2001), é necessário considerar alguns princípios, objetivos e 

características para a operacionalização do planejamento na escola: 

a) fundamentar-se numa concepção dialógica de planejamento; 

b) considerar que o foco principal da escola é o melhor atendimento ao aluno; 

c) observar que o projeto político pedagógico deve partir da avaliação objetiva 

das necessidades e expectativas de todos os segmentos escolares; 

d) deve ser considerado um processo inconcluso, portanto suscetível às 

mudanças necessárias à sua concretização; 

e) deve proporcionar a melhoria da organização administrativa, pedagógica e 

financeira da escola; 

f) deve ser elaborado em termos de médio e longo prazo;. 

g) garantir a reflexão sobre a prática pedagógica dos professores e as teorias que 

as embasam deve ser prática contínua na unidade escolar; 

h) garantir a avaliação periódica da ação planificada para redimensionamento 

das propostas. 

As estratégias metodológicas precisam ser baseadas no levantamento de 

perguntas fundamentais, ou seja, utiliza-se a metodologia dialógica problematizadora. 

São estabelecidos os passos para a definição do marco referencial a partir da visão 

macro da realidade, em seguida, da visão utópica de mundo, fundamentadas nas 

aspirações de homem, sociedade, dentre outros. São explicitadas, também, as hipóteses 

de estratégias e ações específicas nas áreas pedagógica, administrativa e financeira. 
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O diagnóstico deve ser realizado com base nos resultados do ano anterior, a 

definição do auto retrato da escola (estudo etnográfico) e a programação de atividades, 

isto é, considerar os compromissos assumidos e as proposições concretas, de atividades 

de rotina, de linhas de ação, de regulamentação. 

Na perspectiva do planejamento dialógico, segundo Gadotti (2001, p.34), as 

estratégias metodológicas de elaboração do projeto político pedagógico da escola 

podem ser sintetizadas em cinco etapas: 1
a
.- discussão do marco referencial; 2

a
.-

conhecimento da realidade da escola e do seu entorno; 3
a
.-definição dos objetivos a 

serem alcançados; 4
a
.-indicação das ações que se pretende desenvolver para alcançar os 

objetivos; 5
a
.-avaliação constante do trabalho desenvolvido. 

Por se tratar de um processo e não de um produto, a estrutura de um projeto é 

sempre uma referência indicativa, podendo variar de instituição para instituição. 

Contudo Padilha (2001) sugere alguns elementos constitutivos que, geralmente, são 

considerados no registro documental de um projeto; 1-identificação do projeto; 2-

histórico e justificativa; 3-objetivos gerais e específicos; 4-metas; 5-desenvolvimento 

metodológico; 6-recursos; 7-cronograma; 8-avaliação; 9-conclusão. 

Concomitante a essas abordagens, nos anos 90 do século passado, consolida-se 

no campo educacional brasileiro, também dentro de enfoque de planejamento 

participativo, a idéia de Projeto Político Pedagógico, capitaneada por vários 

pesquisadores, como Veiga (1996, 1998, 2001, 2002), Severino (1998), Gadotti,  (1997, 

2001), Rossa (2000), Vasconcellos (2000),  Gandin  (2000) . 

Ao resgatar as raízes da expressão “Projeto Pedagógico”, na educação brasileira, 

Osório (1998) relata que a idéia inicial foi influenciada diretamente pelas universidades 

públicas brasileiras, a partir da década de 1980. A preocupação era definir uma diretriz 

política que propiciasse aos alunos dos cursos de graduação uma estrutura curricular 

globalizante. Surgem, assim, os Projetos de Ensino de Graduação, como possibilidade 

de construir uma nova visão do ensino superior, numa tentativa de superar o caráter 

centralizador e autoritário que a reforma universitária de 1968 havia imposto aos cursos 

de graduação. Esses currículos, marcadamente fragmentados, apresentando 

composições variáveis e, muitas vezes, aleatórias, dado o grande número de disciplinas, 

favorecia a pulverização e generalização, influindo sobremaneira nos propósitos de cada 

curso de graduação. 
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Na perspectiva de enfrentamento dessa realidade, colocava-se a necessidade 

de revisão desses cursos, visando buscar uma nova direção que, advinda de uma 

análise da realidade, definiria os caminhos para atingir os objetivos almejados, assim 

como as formas de mediação requeridas. 

Ainda, segundo Osório (1998), o movimento docente teve um papel 

importante no sentido de situar a universidade e sua função na sociedade. Era o 

começo de um projeto político institucional e de uma necessidade de revisão dos 

currículos dos cursos de graduação e das atividades acadêmicas. 

Para isso, era necessário definir um projeto institucional real e concreto, que, 

conforme Belloni (1986), deveria ser traduzido em práticas pedagógicas que 

refletissem os objetivos, as finalidades e o papel da instituição, as perspectivas 

individuais e coletivas e os seus processos interativos internos e externos. 

Nos anos de 1990, as reformas educacionais trazem em seu bojo, os 

princípios da descentralização, da autonomia, da democratização e da participação. 

Assim, no Brasil, a expressão “Projeto Pedagógico” passa a ocupar lugar de 

destaque, tanto na produção teórica quanto nos instrumentos jurídicos normativos 

que orientam as instituições de ensino no país e que abrangem, agora, todos os níveis 

de ensino. 

A Lei nº 9394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), ao mesmo tempo em que define as incumbências dos sistemas federal, 

estadual e municipal de ensino, determina como incumbência da escola elaborar a 

sua proposta pedagógica com participação dos professores. 

Por sua vez, os estudos realizados focalizam o projeto pedagógico e, 

atualmente, com mais ênfase, o projeto político - pedagógico. Ambos refletem uma 

tendência de planejamento que está sendo bastante difundida nos dias de hoje, ou 

seja, o planejamento participativo.  A inserção ou não do termo político nessa 

expressão parece-nos secundária, uma vez que os principais autores que 

fundamentam a produção teórica na área, na atualidade, não evidenciam 

posicionamentos e definições muito distintos. Veiga (1998, p.11-12) propõe o 

seguinte conceito: 

é um documento que não se reduz à dimensão pedagógica, nem muito 

menos ao conjunto de projetos e planos isolados de cada professor em 

sua sala de aula. O projeto pedagógico é, portanto, um produto 

específico, que reflete a realidade da escola, situada em um contexto 
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mais amplo que a influencia e que pode ser por ela influenciado. Em 

suma, é um instrumento clarificador da ação educativa da escola em 

sua totalidade. 

 

Para Severino (1998, p.82), o Projeto Político Pedagógico, 

 

é um conjunto articulado de propostas e programas de ação, 

delimitados, planejados, executados e avaliados em função de uma 

finalidade, que se pretende alcançar e que é previamente delineada 

mediante a representação simbólica dos valores a serem efetivados. O 

projeto educacional pode ser metaforicamente representado pelo 

campo de força gravitacional criado por um imã. O núcleo, no caso, é 

uma intencionalidade, ou seja, um sentido, uma significação, que 

articula todas as ações, todas as medidas, todas as práticas 

desenvolvidas por todos os sujeitos que se encontram no mesmo 

campo. É essa intencionalidade que evita a fragmentação das práticas 

especializadas e diferenciadas dos múltiplos sujeitos envolvidos: 

educadores, administradores, educandos servidores, técnicos, 

especialistas, comunidade imediata, etc. 

 

Gadotti (2001, p.31), por sua vez, ao falar do planejamento da escola 

evidencia que: 

Planejar é um processo político pedagógico que implica diagnosticar 

uma situação e tomar decisões em função de um determinado fim. O 

planejamento na escola é um processo permanente que implica, ainda, 

a avaliação constante de seu desenvolvimento. Planeja-se para 

alcançar objetivos que ainda não foram alcançados ou para garantir 

que eles continuem sendo alcançados. Na escola, para que seja eficaz, 

o planejamento precisa ser coletivo. Ele é coletivo quando inclui a 

participação de todos os envolvidos em seu desenvolvimento.  

Rossa (2000 p.78) define o Projeto Político Pedagógico como: 

uma forma crítica de ressignificação da vida e da atuação da escola. 

Ressignificar indo alem do senso comum, do cotidiano e das 

ideologias dominantes que ocultam uma infinidade de pressupostos e 

não permitem a viabilização de uma escola de qualidade para todos. 

Ressignificar aponta para a necessidade de cavoucar no chão da escola 

para verificar o que ele oculta e porque ela é o que é, para que ela foi 

instituída e a que interesses obedece hoje.  

Para Vasconcellos (2000, p.169), o projeto político pedagógico: 

[...] pode ser entendido como a sistematização, nunca definitiva, de 

um processo de planejamento participativo, que se aperfeiçoa e se 

concretiza na caminhada, que define claramente o tipo de ação 

educativa que se quer realizar. É um instrumento teórico-



369 

 

metodológico para a intervenção e mudança da realidade. É um 

elemento de organização e integração da atividade prática da 

instituição neste processo de transformação.  

Para Osório (1999, p.13), o projeto pedagógico reside: 

na tentativa da comunidade escolar de construir com a parceria de seus 

diferentes segmentos, uma identidade institucional que explicite, para 

o curto e o longo prazos, as razões e os propósitos de seu 

compromisso na formação de seus alunos. Esse entendimento resulta 

da diversidade de atos, opiniões, ideologias e práticas escolares de 

todos os envolvidos em educação no país. É, sem sombra de dúvida, 

mais uma tentativa de reconstruir, em essência, a natureza da 

educação como elemento de formação; é o resgate da função social 

das instituições escolares e, ao mesmo tempo, a definição de sua 

identidade institucional. O projeto pedagógico deve ser entendido 

como um contrato social que envolve os diferentes segmentos da 

comunidade escolar.  

 

Com efeito, entendemos, assim como Veiga (1998), que as dimensões 

políticas e pedagógicas do Projeto Político Pedagógico são indissociáveis, pois o 

caráter político revela-se no compromisso com os interesses coletivos da população, 

com a formação do cidadão para a sociedade atual, e o caráter pedagógico aparece à 

medida  que são definidas as ações educativas, assim como o tipo de escola 

necessária ao cumprimento de seus propósitos formativos. 

De outra parte, consideramos que a escola é o locus privilegiado para a 

concepção e realização do projeto político pedagógico. Dessa forma, o processo de 

planejamento deve ser entendido como a própria organização de todo trabalho 

pedagógico da escola. Ou seja, o projeto político pedagógico da escola incide em 

toda a organização da escola desde a administração até o trabalho realizado em a sala 

de aula. 

Portanto, mais uma vez, assim como Veiga (1998, p.13), entendemos ser 

necessário considerar o Projeto Político Pedagógico “como um processo permanente 

de reflexão e discussão dos problemas da escola, na busca de alternativas viáveis à 

efetivação de sua intencionalidade, que não é descritiva ou constatativa, mas é 

constitutiva.” 

A construção do seu próprio projeto possibilita a escola delinear sua 

identidade e resgatar a sua condição de espaço público, lugar de debate sustentado 

pelo diálogo, pelas reflexões coletivas de todos os envolvidos no processo educativo. 
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 Além disso, para melhor definir a sua nova forma de organização, a escola 

precisa de um referencial teórico para fundamentação e compreensão de suas 

práticas. Esse referencial, por sua vez, deve ter como base uma teoria crítica viável e 

uma prática vinculada aos interesses majoritários da população, pois, segundo 

Gadotti (2001, p.32): 

O educador ao educar, está pensando numa certa concepção de 

homem, numa certa concepção de sociedade e de futuro. O projeto 

político pedagógico da escola é por isso, um projeto que acima de 

tudo, implica um certo referencial teórico-filosófico e político. Ele não 

fica, contudo no referencial. Envolve estratégias e propostas práticas 

de ação. Para educar não basta indicar um horizonte e um caminho 

para se chegar lá. É preciso indicar como se chega lá e fazer o 

caminho juntos. É o escopo do projeto da escola. 

 

O processo de construção do Projeto Político Pedagógico da escola, 

fundamentado nesses princípios, deverá constituir-se em instrumento de luta, em 

contraposição à fragmentação do trabalho pedagógico, à rotinização e aos efeitos 

negativos do autoritarismo e da centralização advindos da administração central. Ou 

ainda, como afirma Gadotti (2001, p.40). 

O pensamento e a prática dos de cima não se modificará enquanto não 

existir pressão dos de baixo. O projeto político pedagógico de uma 

escola deve constituir um verdadeiro processo de conscientização e 

de formação cívica; e, ainda, um processo de repercussão da 

importância e da necessidade do planejamento na educação. (Grifos 

no original) 

 

Neste processo, é necessário analisar os elementos constitutivos da 

organização escolar tais como: o significado social e histórico da educação e da 

escola, a organização e a cultura organizacional predominantes nessa escola e os 

processos históricos que as determinam, a configuração das relações de trabalho e 

das práticas e processos educativos que ali se constroem e reconstroem 

cotidianamente. 

  Isso pressupõe uma reflexão sobre as dimensões sociais, políticas e culturais 

da realidade escolar e como essa escola, os sujeitos que a constroem têm trabalhado, 

cotidianamente, essas dimensões. Aqui o trabalho coletivo, desde os processos de 

tomada de decisão, até os processos de controle e avaliação, deve assumir uma 

centralidade muito grande. É esse tipo de trabalho, assumido na sua radicalidade que 
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possibilitará a construção de novas bases para as relações de trabalho e práticas 

educativas que ali se desenvolvem.  

Com efeito, na construção do Projeto Político - Pedagógico, como 

instrumento de luta para a superação de práticas autoritárias, centralizadoras, 

burocratizadas e hierarquizadas, implica um repensar das relações de trabalho que 

assumem esse contorno. Um repensar que tenha como horizonte a consolidação de 

práticas sócio-educativas novas, pautadas, como propõe Veiga (1998, p.31), em 

“atitudes de solidariedade, de reciprocidade, de participação coletiva.” 

Os elementos aqui destacados possibilitam-nos afirmar a importância que 

assumem as análises sobre a estrutura e a cultura predominante na organização da 

escola. Quando nos remetemos à estrutura da escola, estamos chamando a atenção 

para a necessidade de analisar se os espaços institucionais estão sendo valorizados no 

cotidiano escolar. Novamente nos referimos a Veiga (1998, p.26) para compreender 

melhor essa questão: 

Avaliar a estrutura organizacional significa questionar os pressupostos 

que embasam a estrutura burocrática da escola que inviabiliza a 

formação de cidadãos aptos a criar ou modificar a realidade social. 

Para realizar um ensino de qualidade e cumprir suas finalidades, as 

escolas têm que romper com a atual forma de organização burocrática 

que regula o trabalho pedagógico – pela conformidade às regras 

fixadas, pela obediência a leis e diretrizes emanadas do poder central e 

pela cisão entre os que pensam e executam -, que conduz à 

fragmentação e ao conseqüente controle hierárquico que enfatiza três 

aspectos inter-relacionados: o tempo, a ordem, a disciplina. 

 

Ao se caminhar nessa direção, as visões de mundo, de homem, de educação, 

de escola, também serão questionadas. A maneira de compreender a relação escola - 

sociedade, os processos pedagógicos, as questões de ensino-aprendizagem, o 

currículo deverão ser refletidos de modo a desvelar a cultura organizacional, ou seja, 

concepções presentes e predominantes na escola e que contribuem para a 

configuração das estruturas e relações de poder que ali se instalaram. 

Enfim, no processo de construção do Projeto Político - Pedagógico é 

fundamental pensar e repensar a escola, de forma coletiva, participativa em todas as 

suas dimensões e estados. Em síntese, esse revisitar as diferentes abordagens e 

concepções de planejamento  evidencia-nos  que o campo teórico em questão, 

presenciou importantes mudanças. Vimos como, em determinados momentos e 

enfoques, ele assume um caráter prescritivo, instrumental. É o caso das concepções 
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de planejamento que aqui denominamos Tradicional ou Normativo, e mesmo o 

modelo de planejamento da Gerência da Qualidade Total (GQT). 

Entretanto a GQT incorpora outros elementos além desses. Nesse sentido, 

destaca-se a perspectiva de planejamento estratégico que ela assume, bem como o 

chamamento à participação que esse modelo de gerenciamento faz. O planejamento 

estratégico enfatiza o caráter de longo prazo, mas, ao mesmo tempo, processual, que 

o planejamento deve possuir. Daí, a ênfase em conceitos e idéias tão distintos como a 

definição da missão, de um lado, e a preocupação com a oportunidade, a ação, do 

outro. O ponto de partida e o ponto de chegada passam a ser pensados como 

elementos constitutivos de uma mesma “estratégia” seja empresarial ou escolar. 

Mas a GQT assimila, também, a idéia de participação como elemento 

importante na organização dos processos de trabalho. Entretanto, como já ressaltamos, 

essa participação fica restrita à “rotina do trabalho”. No processo de tomada de decisão 

mais complexo, que envolve definição de projetos mais amplos, estruturais, essa 

participação fica restrita ao núcleo central da administração, àqueles níveis hierárquicos 

mais fechados. 

Em contraposição a esses modelos prescritivos, que incorporam uma 

racionalidade essencialmente técnica, instrumental, vimos que as propostas e os 

modelos de planejamento participativo fornecem elementos importantes, que poderão 

contribuir com a ruptura da racionalidade. Isso porque as abordagens participativas de 

planejamento aqui analisadas, além de terem suas raízes em contextos que as 

vinculavam a movimentos que se contrapunham ao modelo de sociedade vigente, ainda 

hoje, reafirmam o caráter político e, portanto, histórico e social que deve permear os 

processos de planejamento. Interessa-nos, ainda, apreender como essas perspectivas 

têm-se manifestado nas políticas e práticas educacionais em Minas Gerais.  

O estudo das principais orientações sobre o planejamento do trabalho 

pedagógico nas escolas, bem como a análise dos instrumentos jurídicos normativos 

elaborados, tanto em nível federal quanto em nível estadual indicaram diferentes 

tendências de planejamento. Porém há a interseção de alguns princípios como 

autonomia, flexibilidade e liberdade norteando sua elaboração. Aparecem também 

como elementos comuns, nos documentos analisados, a ênfase em elementos como 

qualidade, participação, coletivo sem, no entanto, esclarecer de que qualidade, 

participação e coletivo se falam. 
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Mesmo assim, como já ressaltamos em outros momentos, é evidente o caráter 

utilitário, funcional, técnico, instrumental que permeia tais elementos e as próprias 

concepções de planejamento presentes nas políticas educacionais das Gerais na 

década de 1990. Ressalte-se ainda que a variação terminológica encontrada expressa 

não apenas diferentes abordagens ou concepções de planejamento. Mesmo o 

Conselho Estadual de Educação reconhecendo que a “matéria é sobejamente 

debatida nos meios acadêmicos”, e o nosso estudo também já evidenciou isso, esses 

“debates” parecem não ter sido considerados pelos gestores da educação das Minas 

Gerais.  

Com efeito, não encontramos nenhum teórico da educação que discuta as 

questões da área de planejamento escolar e projeto político pedagógico da escola, 

definindo o regimento escolar e a proposta pedagógica como elementos indistintos, 

ou, o que é pior, como o segundo fazendo parte do primeiro e “sendo um mesmo 

documento” Entendemos como igualmente equivocado definir o PDE dos gestores 

da educação mineira como sinônimos de Proposta Pedagógica, nos termos colocados 

pela Lei 9394/96. O caráter essencialmente instrumental, pragmático, “estratégico” 

do primeiro é muito mais restrito que o sentido organizativo, político que permeia 

essa questão no âmbito da LDB. 

Como essas diferentes, e, às vezes, contraditórias orientações dos órgãos 

centrais da educação pública no Estado de Minas impactaram na prática do 

planejamento do trabalho escolar? Em que medida e de que forma essas diretrizes 

foram assimiladas nas práticas educativas pelos sujeitos que constroem tais práticas, 

especialmente no que se refere aos processos de planejamento? 

Na busca de respostas a essas questões, procuramos compreender as relações 

entre o discurso presente nos documentos emanados dos órgãos centrais de ensino e as 

visões dos sujeitos que participaram do processo de planejamento no interior da escola. 

Para tanto, como já esclarecemos inicialmente, ouvimos dez profissionais que atuam em 

quatro escolas da rede estadual de ensino na cidade de Uberlândia. Nesse momento, 

nosso foco concentrou-se em torno dos quatro eixos definidos no início deste estudo: 

participação, autonomia, democratização da gestão da escola e concepções de 

planejamento. 

No que se refere à participação, observamos que há uma característica comum a 

todas as escolas consideradas neste estudo: predominou, nas escolas investigadas, o 

caráter pontual e limitado dessa participação, ainda que por motivos distintos.  No caso 
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da Escola do Parque, os depoimentos demonstram que a participação da comunidade 

ficou restrita ao chamado dia "D", que fora definido pela Secretaria da Educação.  Na 

Escola da Vila, a participação da comunidade no processo de elaboração do PDE não 

foi muito diferente.  Por último, na Escola da Praça, a participação tanto da comunidade 

externa quanto interna, parece ter se dado, basicamente, por meio de “entrevistas”, 

como relata a professora Dália: 

Como vimos, o caráter pontual e limitado da participação da comunidade escolar 

no processo de planejamento mediante elaboração do PDE é evidente. Não 

encontramos, em nenhum relato, a descrição de estratégias ou dinâmicas que 

possibilitassem a ampliação dessa participação. Com certeza, ainda que se reconheça a 

pertinência na utilização de questionários para coleta de dados na construção de 

diagnósticos, este não é um recurso ou instrumento de coleta de dados que leve a um 

crescente envolvimento da comunidade com a escola e a construção de seu PDE. 

Do mesmo modo, fica evidente que o planejamento como processo de ação 

conjunta, e compromisso assumido por todos os envolvidos na ação educativa, não se 

efetivou nas práticas realizadas no interior dessas escolas. Apesar das diretrizes oficiais 

destacarem a necessidade dessa participação, como demonstramos, o caráter prescritivo 

e normativo dessas diretrizes, certamente, não contribuiu para que o envolvimento da 

comunidade se efetivasse. 

Por sua vez, a ênfase encontrada nessas mesmas diretrizes à figura do líder na 

organização escolar, com destaque para aquele que ocupava o cargo de diretor de 

escola, também não foi um elemento muito mobilizador. Pelo contrário, em duas das 

experiências já destacadas, encontramos a presença de prática centralizadoras no 

processo de planejamento, como foi o caso da Escola do Parque e da Escola da Ponte. 

Outro aspecto investigado foi a relação entre PDE e construção da autonomia da 

escola. Os resultados mostraram que não há uma clareza, por parte dos profissionais da 

escola quanto ao caráter relativo da autonomia da escola na elaboração de sua proposta 

de trabalho, uma vez que essa proposta deve estar subordinada às diretrizes mais gerais. 

Além disso, ficam evidentes, também, os grandes entraves no que se refere à autonomia 

financeira, visto que a maior parte dos recursos enviados à escola ainda é determinada 

previamente, mesmo que a necessidade da escola, naquele momento, seja bem diversa. 

Também a autonomia pedagógica ainda é muito restrita. Faz-se muito presente ainda 

um controle dos órgãos superiores, por meio das inúmeras exigências burocráticas 

dirigidas à escola. Nessa mesma direção, a diretora da Escola da Vila questionou a 

existência de autonomia na escola, uma vez que esta tem que se  submeter aos ditames 
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legais dos órgãos centrais de ensino. A escola não tem autonomia nem para resolver as 

questões disciplinares. O mesmo acontece no caso dos recursos financeiros destinados a 

ela. Na Escola da Praça, também não foi diferente. A supervisora questionou a falta de 

autonomia pedagógica da escola para agir em relação à aprovação dos alunos não 

alfabetizados.  

Todos os depoimentos apontaram para os limites da autonomia da escola. O que 

diferenciou foi a ênfase dada ao tipo de autonomia. A maioria apontou a falta de 

autonomia financeira, em segundo lugar, a falta de autonomia pedagógica e, por último, 

a autonomia administrativa. 

Entretanto a diretora da Escola do Parque acredita que a autonomia é uma 

conquista da escola, ressaltando, no entanto, que faltam condições de efetivação 

desta autonomia, uma vez que não há recursos humanos suficientes para a execução 

das propostas. Quando questionados sobre o papel do planejamento na construção da 

autonomia da escola, vários depoimentos demonstraram a crença de que é possível 

conquistá-la com base no planejamento.  

Investigamos, também, como nossos sujeitos apreendem a relação entre 

democratização da escola e a construção do PDE e, nesse momento, defrontamos-nos 

com um grande silêncio. Em nenhum dos depoimentos, encontramos uma inferência 

mínima ou qualquer consideração que pudesse evidenciar algum tipo de relação entre 

planejamento e democracia no interior da escola. Quem sabe, aqui, não tenhamos um 

forte indício da fragilidade da cultura democrática da escola. 

Procuramos levantar, também, as principais dificuldades encontradas no 

processo de planejamento. A resistência dos profissionais da escola foi um dos 

aspectos destacados por nossos sujeitos. Melissa, por exemplo, afirma: “Tem gente 

que desacredita. É um papel a mais que a Secretaria está pedindo, é serviço a mais 

que tem que ser feito na escola, está caminhando bem sem precisar disso. (Melissa, 

diretora da Escola do Parque). 

O despreparo do professor e a descontinuidade do trabalho pedagógico foram 

também apontados como entraves no processo de elaboração do PDE. O fato de não 

ter havido concurso para todos os níveis de ensino, no decorrer da década de 1990, 

tem gerado grande rotatividade dos professores, prejudicando sobremaneira o 

desenvolvimento do trabalho na escola. 

A descontinuidade dos projetos governamentais, também, foi ressaltada por alguns 

dos profissionais entrevistados, dentre eles, a supervisora Marcela: “o que não dá 
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certo em educação é que se começa um bom projeto, muda a política e vai tudo por 

água abaixo!” (Marcela, supervisora da Escola da Praça, entrevista) 

Além disso, a falta de tempo e espaço na escola foi mencionada na maioria 

das entrevistas, como um fator dificultador. As diretrizes para a elaboração do PDE 

previram apenas o dia “D” e o prazo de entrega da ata de aprovação do PDE pelo 

colegiado na Superintendência Regional de Ensino. A continuidade do processo de 

elaboração ficou a cargo da escola. Ou seja, a escola teria que organizar os seus 

espaços de discussões, sem interferir nos dias letivos. Como a maioria dos 

professores atua em mais de uma escola, a falta de tempo, segundo os depoimentos, 

dificultou o processo de planejamento na escola. Também foi questionado o 

cronograma estabelecido pela Secretaria para a entrega de ata de aprovação do PDE 

pelo colegiado. 

Além dessas dificuldades, outras menos recorrentes também apareceram. A 

centralização das ações, a fragmentação do trabalho pedagógico, a falta de 

participação da comunidade, a falta de autonomia da escola, a falta de compromisso 

e envolvimento de alguns profissionais e, ainda, a prevalência de interesses pessoais 

nos momentos de decisão. 

Por último, vale ressaltar que não encontramos, entre os sujeitos investigados, 

uma assimilação significativa das diretrizes e pressupostos que nortearam as políticas 

educacionais em Minas Gerais nos anos de 1990. Na verdade, as concepções de 

planejamento presentes no cotidiano escolar com que nos defrontamos beiram ao 

senso comum, caracterizando uma visão muito genérica e pouco clara sobre o PDE e 

sua relação com a construção da autonomia, da democratização da gestão da escola e 

da participação dos diferentes segmentos na organização escolar. Não se consegue 

apreender uma visão do PDE como elemento constitutivo do trabalho escolar e que 

se configura como instrumento de articulação da ação pedagógica e política da 

escola. Mesmo entre aqueles que ressaltam a positividade do PDE, ainda é destacado 

o distanciamento entre o que se propõe e o que se realiza na escola.  
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EIXO 4 – HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 
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Neste artigo apresentaremos o resultado de uma pesquisa mais ampla realizada 

junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU) – MG com a dissertação intitulada da Centralidade da Infância na 

Modernidade e sua Escolarização: a Escola Estadual João Pinheiro – Ituiutaba (MG), 

1908-1988.  Procuraremos apresentar a história da criança no interior da Escola 

Estadual João Pinheiro, priorizando como a criança foi vista pelos diversos estudos — 

tanto aqueles ligados à educação quanto, principalmente, os devotados ao campo da 

História —, ou seja, como a historiografia trabalhou a infância nas suas mais variadas 

dimensões. Com esta perspectiva, volta-se para a pesquisa, os processos sociopolítico-

culturais pelos quais passou a criança ao longo da história, destacando a forma de ser 

educada até identificar as diferentes concepções que foram se estabelecendo sobre a 

infância. Dessa forma, acompanhar-se-á o processo de construção e identificação da 

concepção de infância e de como foi amadurecendo a visão que recai sobre ela quando 

concebida como um membro a mais dentro do mundo adulto sem um espaço específico 

demarcado na estrutura social. 

  

 

 

Nesse sentido, a partir desse momento, passaremos a apresentar as reflexões do 

processo de construção de infância dentro dessa nova modalidade de ensino implantada 

no contexto da Escola Estadual João Pinheiro, que, portanto, se fazem necessárias para 

que possamos entender com mais visibilidade as concepções de infância e das múltiplas 

relações da história da criança e sua escolarização no cotidiano da Escola Estadual João 

Pinheiro e que assumem diferentes significados em diferentes classes sociais. Segundo 

Charlot (1986, p. 100), a idéia de infância se introduz na pedagogia com as 

significações que lhe atribuem um pensamento que encara a educação com relação à 

natureza humana e à cultura.  
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 Portanto é fundamental compreendermos a importância das práticas 

pedagógicas ligadas à educação, pois pensar nas crianças que se encontram em creches 

e na pré-escola é pensar numa fase em que se vivenciam as primeiras experiências 

escolares, concomitantemente às primeiras expressões sexuais, afetivas, emocionais e 

relacionais extrafamiliares. Isso exige uma prática pedagógica interdisciplinar, que 

conceba a criança como ser pertencente a um contexto socioeconômico-cultural e 

possuidora de uma objetividade e subjetividade. 

 Assim, diante do conhecimento dos conceitos apresentados anteriormente em 

relação à criança, e tendo as salas de aulas disponíveis estas podiam ser utilizadas, 

ocupadas por duas salas de aulas, a do Pré-primário criada pela diretora, que não se 

opôs para que estas se estabelecessem no grupo. A todo o momento os pais pediam que 

ela abrisse uma sala para as crianças menores de 7 anos. Assim, feita uma reunião com 

os pais foram abertas mais salas de aulas para atendimento à demanda dos alunos que 

vinham na sequência de seus irmãos mais velhos, já estudantes da escola, pois já 

conheciam o ensino ministrado na instituição e aceitavam a proposta de ensino do 

mesmo. Mas fez uma ressalva, dizendo que a delegacia não tinha autorizado a criação 

dessas salas e, caso desse algum problema, as mesmas podiam ser encerradas a qualquer 

momento. Todos concordaram com tal situação. 

Contudo, considera-se que a Escola Estadual João Pinheiro representava, nesse 

momento, a criação de uma modalidade de educação constituída para os filhos de uma 

determinada classe social, apesar de a escola pública ser criada para atender os filhos de 

toda população. Podemos perceber que essa escola estadual também agregava, em sua 

grande maioria, filhos de famílias mais abastadas da cidade, pois ela era considerada 

como uma escola de referência no cenário educacional de Ituiutaba.  

Nessa perspectiva, podemos analisar que a situação principal a ser resolvida 

naquele momento era a implantação das salas para atender os menores, sem a 

preocupação com o espaço físico, conforme Montessori (1987) considera em sua 

proposta de adequação dos móveis ao tamanho das crianças. No lugar de carteiras, 

mesinhas e uso abundante de materiais didáticos para exploração motora, pois a 

filosofia e os métodos adotados por Montessori procuram desenvolver o potencial 

criativo desde a primeira infância, associando-o à vontade de aprender, que considera 

inerente a todos os seres humanos. Pois, apesar das contribuições de Montessori ser 

adequadas para que possamos entender a criança, não podemos deixar de salientar que a 

escola em foco tratava-se de uma instituição pública e, conseqüentemente, seu 
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mobiliário não apresentava naquele contexto características diferenciadas das demais 

escolas públicas de Minas Gerais. Eis o que diz a diretora: 

 
Eu iniciei um Pré lá porque a demanda estava muito grande e parece 

que as crianças que iam estudar eram filhos de pessoas que podiam me 

ajudar financeiramente na escola; confesso que naquele momento fui 

até desobediente: quando eu criei este Pré-primário ainda não tinha 

recebido autorização para ter seu funcionamento; o mesmo tinha que 

vir da delegacia, mas eu tinha no grupo crianças que estavam com 

sede de aprender, pois era uma criançada saudável, os pais 

acompanhavam bem de perto seu desenvolvimento, e 

conseqüentemente se desenvolviam mais. Naquele momento, queria 

ajudar as crianças que não tinham idade de estar no primário. 

(LATERZA, 2007). 

 

Percebemos que a diretora tentava encontrar uma forma de concretizar os 

anseios dessa comunidade escolar, que, juntamente com o Estado, que a credenciavam 

para atender aos problemas emergenciais da escola estadual e a possibilitavam lutar para 

obtenção e implantação dessa nova modalidade. Buscava-se sanar e, de certa forma, 

atender à necessidade das crianças menores de 7 anos de idade que estavam fora da 

escola naquele momento, pois seus pais, apesar de possuírem condições sociais que os 

favoreciam de colocar seus filhos em escolas particulares, julgavam que a Escola 

Estadual João Pinheiro, apesar de ser uma escola pública administrada pelo governo, 

atendia, de forma satisfatória, a essa camada social. Portanto, essas questões faziam com 

que a direção da época buscasse caminhos alternativos para a implantação da 

modalidade de educação infantil que no momento era bastante significativa e necessária 

para a comunidade escolar daquela época, apesar das legislações vigentes determinarem 

a idade escolar entre 7 a 14 anos. Mas como tinha uma demanda significativa, propôs as 

instalações de níveis de ensino diferenciado na Escola Estadual João Pinheiro. De 

acordo com as fontes analisadas pelo registro geral de matrícula do 1º grau, estes eram 

filhos de comerciantes locais, professores, funcionários do grupo, pessoas que 

trabalhavam no comércio e, também, de fazendeiros, médicos, advogados, bibliotecários 

e pessoas influentes do local. Eram apresentados na ficha de matrícula, que seguia um 

padrão determinado pela Secretaria de Estado da Educação constava como informações, 

profissão dos pais, renda mensal, bens que possuíam como carro, marca e ano do 

mesmo, além dos convênios médicos. Ela atendia, também, criança que não moravam 

na localidade e, mais uma vez determinadas em seus objetivos, se preocupava em 

atender à situação da infância local matriculando crianças fora do chamado zoneamento. 

As salas eram compostas por 28 a 30 crianças na faixa etária de 5 (cinco) a 6 (seis) 
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anos. Como algumas das crianças que estavam freqüentando as salas de aulas naquele 

momento não tinham quem olhasse por elas — seus pais trabalhavam e as crianças não 

podiam ficar sozinhas —, veio a necessidade de ter essas salas de pré. Houve 

reclamações na Delegacia de Ensino por terem estas salas de aula funcionando naquele 

estabelecimento de ensino. Naquele momento, as escolas particulares da cidade já 

tinham o pré, dentre elas o Colégio Santa Teresa.
92

 Mas, mesmo perante estas 

constatações, fez-se abertura das salas não de maneira oficial. Salientamos que a direção 

do grupo, apesar de ter a convicção que não precisava seguir a determinação das leis, 

nos documentos analisados das séries seguintes cumpria as orientações destas. A 

necessidade de implantar a salas da pré-escola pela diretora, e com a permanência desta 

na instituição, demonstra que, preocupada, ela esclareceu aos pais que, qualquer 

problema, ela conversaria com eles. Segundo seu depoimento: 

 
Houve denúncia na Delegacia de Ensino, e eu tive que ir lá para 

conversar, explicar a situação que eram até filhos de professores, 

funcionários dos bancos, pessoal que trabalha no comércio, que não 

podia pagar escola particular, pois esta era muito cara naquela época. 

(LATERZA, 2007). 

 

Nessa perspectiva da Escola Estadual João Pinheiro, percebe-se que era 

freqüente a matrícula naquela instituição de crianças portadoras de necessidades 

especiais; constava que eram oito as freqüências destes naquele período. Eram crianças 

com dificuldades de se locomoverem, com pouca visão, com dificuldade de 

aprendizagem e outras.  

Ao explicar a existência destas salas, a superintendente então propôs a seguinte 

alternativa: 

 

[...] tem uma professora que está à disposição para ser removida para 

Ituiutaba, e como possui curso em Educação Especial, estava com 

dificuldades para arrumar uma colocação para a mesma, então 

colocaremos no grupo [...]. (LATERZA, 2007).  

 

Na descrição dos procedimentos para execução dos objetivos a serem alcançados 

pela diretora, percebemos, porém, que tal metodologia deixa vislumbrar a penetração 

dos ideais modernos referidos por Montessori (1987), pois esta retratou em seus 

estudos as crianças excepcionais e deficientes mentais, apresentando, portanto, que a 

vida da criança assumiu um novo aspecto quando, no início do século XX, a higiene 
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 Sobre o Colégio Santa Teresa, consultar Oliveira (2003). 
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começou a penetrar nas classes populares; através da meiguice e da tolerância, os 

princípios educativos introduziram-se tanto nas famílias como nas escolas. Montessori 

explicita que: 

 
 

[...] Desenvolvendo-se, enfim, uma organização consciente das 

classes, procurou-se organizar as crianças, incutindo-lhes a noção de 

disciplina social e dignidade que resulta em favor do indivíduo, como 

ocorre em organizações do gênero dos escoteiros e das “repúblicas 

infantis”. Os revolucionários reformadores políticos da atualidade 

tentam assenhorear-se da infância a fim de transformá-la num 

instrumento dócil de seus desígnios. (1987, p. 9). 

 

Vale a pena retratar tal concepção de evolução da criança no meio social, 

momento em que a infância é considerada e ainda inserida nos projetos da sociedade. 

Isso é a criança hoje; é uma personalidade presente no mundo social. Para a autora 

citada, um importantíssimo problema social apresenta-se, portanto, em toda a sua 

plenitude: “o problema social da infância” (MONTESSORI,  1987, p. 10). Podemos 

verificar, portanto, que a diretora naquela época foi ousada ao instalar as salas de aula 

da pré-escola, pois, conforme a Legislação vigente naquele momento dentro do contexto 

educacional, a lei 5.692/71, de 11 de agosto de 1971, fixou diretrizes e bases da escola 

de 1º e 2º graus. Tendo o ensino de 1º grau compreendido entre oito anos letivos, 

segundo o art. 18, destinava-se à formação da criança e do pré-adolescente (art. 17); 

contudo, o ensino primário obrigatório e gratuito dos 7 aos 14 anos foi fixado pela 

Constituição Federal de 1967 (art. 176 § 3º, II).  

O Conselho Federal de Educação (CFE), ao implantar a reforma de ensino de 1º e 2º 

graus, conforme as orientações expressas na lei 5.692/71, caracterizaram o pré-primário 

como: 

 
Escolas maternais, instaladas para atender classes menos favorecidas, 

visando principalmente, à preservação do desenvolvimento orgânico, 

e jardins-de-infância que se destinam às crianças de 4 a 6 anos, com 

três graus: o último deles é designado pré-primário, acusando essa 

designação um repertório curricular estreitamente articulado com o 

ensino primário. (PARECER 990/72).  

 

A reforma define a educação pré-escolar como espaço que se destina à prontidão para a 

alfabetização. Porém, não declara a responsabilidade do poder público com essa modalidade. 

A mesma legislação que substituiu a anterior (lei 4.024/61) também citou o ensino da educação 

infantil; os sistemas de ensino velarão para que as crianças de idade inferior a 7 anos recebam 
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educação em escolas maternais, jardins de infância e instituições equivalentes (Cap. II, art. 19, 

par. 2º).  

No que se refere ao campo da educação, a lei federal 4.024/61 trata do 

atendimento à criança em dois de seus artigos: 

 
Art. 23 A educação pré-primária destina-se aos menores de 7 anos, e 

será ministrada em escolas maternais ou jardins de infância. 

Art. 24 As empresas que tenham a seu serviço mães de menores de 7 

anos serão estimuladas a organizar e manter, por iniciativa própria ou 

cooperação com poderes públicos, instituições de educação pré-

primária. 

Portanto, conserva-se o estímulo às empresas, mas não se define a obrigatoriedade nem 

a responsabilidade da educação de crianças pequenas, deixando-as livres para se 

definirem os rumos que dariam à educação infantil. Mais uma vez, o Estado não assume 

as responsabilidades com a educação dos menores de 7 anos de idade. Assim, tanto na 

LDB (lei 4.024/61) quanto na lei 5.692/71, que reformula a LDB nos capítulos 

referentes ao 1º e 2º graus, os textos constituem-se de palavras que expressam 

“estímulo”, “cooperação”, “zelo”, significativamente diferentes de “direito” e 

“responsabilidade”.  

Contudo, mesmo diante das legislações vigentes, a Escola Estadual João 

Pinheiro manteve essas duas salas da modalidade do pré-escolar, com o ingresso da 

nova delegada de ensino, que, ao assumir o cargo, foi informada de tal fato ocorrido na 

cidade — a criação das salas. Diante de tais informações, solicitou à diretora para 

prestar mais esclarecimentos do acontecimento. A depoente, portanto, fez seus 

esclarecimentos e, juntas, encontraram alternativas legais para permanência e 

necessidade dessa modalidade no grupo e a comunidade local entusiasmada com a idéia 

de que as crianças deviam permanecer nesse estabelecimento para concluir as séries 

seguintes.  

Percebemos que, durante esse processo referente às legislações, as crianças da 

referida instituição permaneceram no embate entre a permanência ou não no Grupo, 

passando conseqüentemente a desempenhar papel específico no conjunto do sistema 

educacional local, qual seja, o de começar a formação de que toda criança necessita para 

exercer a cidadania, estabelecendo ainda suporte para o prosseguimento das séries 

posteriores.  

A entrevistada nos esclarece que, quanto às legislações, ela não tinha muita 

preocupação em segui-las. Mas como estas vinham determinadas pelo Estado e deviam 

ser obedecidas tanto pela escola como pelos seus representantes do órgão oficial que na 
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época recebia a denominação de Delegacia de Ensino, ela procurava neste contexto 

atender a essas determinações em sua grande maioria da esfera do cotidiano da escola. 

Ressalta que as crianças aprendiam muito rápido, achava que não deveria ficar 

esperando o tempo que as leis estabeleciam para aprovar as crianças. Segundo 

depoimento, 

 
Sabe, quando as crianças entravam na primeira série e não tinham 

feito o pré, às vezes tinham dificuldades, então era uma escola assim, 

que não podia seguir muito o ritmo das outras, sabe? Às vezes dava 

até um probleminha: os pais queriam que seus filhos ficassem todos 

na escola. Não aceitava esse negócio de voltar as crianças de sala só 

porque não tinham idade. [...] a escola apresentava bons resultados. A 

inspetora também me apoiava, pois as leis chegavam muito devagar 

no interior. (LATERZA, 2007). 

 

Retomando a perspectiva da Escola Estadual João Pinheiro em relação ao pré, 

ficou evidenciado que as professoras durante aquele período tinham práticas 

pedagógicas voltadas para alfabetização, estas apesar de serem consideradas como 

lentas nos depoimentos e documentos analisados apresentavam indícios de se 

trabalharem com  cartilhas, além de materiais didáticos como cartazes, murais, fichas, 

trabalhos direcionados ao quadro-negro, ditados, caderno individual, lápis, borracha, 

excursões com os alunos. Diante desse contexto, achamos interessante abordar as idéias 

do pensador Pestalozzi, que introduziu grandes inovações no campo da didática como o 

uso do lápis, das lousas individuais, das letras do alfabeto em cartões e, também, de 

excursões para observação e coleta de materiais.  

Prosseguindo com a discussão, as professoras no interior da escola ainda 

utilizavam, portanto, do mesmo material das séries seguintes, mas com um diferencial 

de forma bastante elementar: não aprofundavam o conhecimento, deixando para que 

este se concretizasse de fato nas séries seguintes. A cartilha trabalhada desde o início 

para a alfabetização era a Cartilha da Infância, tanto no pré quanto na primeira série; ou 

até que a criança se alfabetizasse93. Mas percebemos em nosso estudo que naquele 

momento a criança já era mais amadurecida, pois eram filhos de pessoas de nível social 

bom e, portanto, não tinham dificuldades. Neste sentido, a apresentação de Libâneo 

                                                 
93

 De acordo com as observações de Magda Soares [...] “Alfabetizar é propiciar condições para que o 

indivíduo – criança ou adulto – tenha acesso ao mundo da escrita , tornando - se capaz não só de ler e 

escrever, enquanto habilidade de decodificação e codificação do sistema de escrita mas sobretudo, de 

fazer uso real e adequado da escrita em todas as funções que ela tem em nossa sociedade e também como 

instrumento de luta pela conquista da cidadania” (1998). 
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trouxe contribuições significativas para a análise do contexto histórico da pesquisa ora 

elegida. 

Voltando à entrevistada, ela ainda nos relata que, para colocar as crianças nas 

salas, fazia uma seleção nas séries de 1ª a 4ª que se apresenta desta forma: os alunos 

mais fracos, ela colocava em uma sala especial para trabalhados diferentes dos outros 

alunos. Os pais concordavam com essa forma de trabalhar, pois sabiam que os 

professores tinham a intenção de oferecer a melhor aprendizagem para as crianças. E as 

séries iniciais eram visualizadas pela comunidade como sendo muito bem 

desenvolvidas, pois quando as crianças prestavam exames para ingressarem na 5ª série 

sempre as crianças do grupo recebiam as melhores classificações. 

Analisando a observação feita pela diretora, fica evidente a postura da época que 

tendia para a separação dos alunos que eram mais “fortes” em salas diferentes dos mais 

“fracos”. Conseqüentemente, se esse procedimento fosse analisado pelo olhar de hoje, 

poderíamos julgá-lo como excludente; portanto, ressaltamos que, no período militar, era 

seguido o tecnicismo educacional. Segundo Libâneo (1994, p. 67), “[...] desenvolveu-se 

no Brasil na década de 50, à sombra do progressivismo, ganhando nos anos 60 

autonomia quando se constitui especificamente como tendência” por determinações de 

um contexto da ditadura militar. “Esta orientação acabou sendo imposta às escolas pelos 

organismos oficiais ao longo de boa parte da ditadura, por ser compatível com a 

orientação econômica, política e ideológica do regime militar.” (LIBÂNEO 1994, p. 67). 

Havia uma significativa preocupação com as questões relativas aos bons costumes e à 

noção da moral difundida naquele período de ditadura militar; essas práticas cotidianas 

evidenciam que o âmbito local está inserido também no nacional e seus reflexos 

perpassam o cotidiano escolar. Conforme nos é relatado: 

 
As crianças usavam o sistema de cartilhas, acho que era a Cartilha da 

Infância, que era silábica e era trabalhado também o método analítico, 

o método global. Naquela época já dava algumas noções de 

matemática para as crianças, saíam do pré sabendo contar até 50, 60. 

Para alfabetizar as crianças com mais dificuldade, firmava as palavras 

no quadro, pois essa era uma forma de se trabalhar com o método 

analítico. (LATERZA, 2007). 

 

Nesta perspectiva, considerando que a Escola Estadual João Pinheiro adotava em 

seu planejamento pedagógico para alfabetização o método global analítico, faz-se 

necessário apresentarmos alguns aspectos metodológicos utilizados pelo método para 

que haja uma melhor compreensão do contexto educacional desenvolvido no cotidiano 

dessa instituição. O método analítico tinha como eixo o professor. O manual a ele 
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direcionado era detalhado. Explicava etapa por etapa de um dos processos do método 

analítico, denominado global de contos, e destacava argumentos favoráveis ao método 

que propunha um trabalho que partia do todo para as partes: unidades maiores 

(historietas, sentenças e palavras) para as partes: unidades menores (sílabas e letras). 

Entre estes argumentos encontravam-se afirmativas como: “A leitura em vez de ser um 

simples mecanismo de decomposição e recomposição de palavras é um exercício de 

idéias”; “A idéia completa e concreta representada pela frase é mais fácil de ser fixada e 

retida pela criança do que a palavra e, com maioria de razões do que a sílaba e a letra”; 

“O método global favorece o trabalho livre do pensamento, assegura a expressão 

natural, deixando que a análise chegue ao momento oportuno”; “Só o método global 

permite, em prazo relativamente curto, integrar os exercícios de leitura com o ensino 

geral e estabelecer a correlação das matérias” (MINAS GERAIS,  2003, p. 57–8).  

Portanto, os apontamentos delineados por Rizzo (1983, p. 21) se fazem 

pertinentes para melhor compreensão do método, pois esta esclarece que este é o 

“segundo grupo de métodos altamente especializados no ensino da leitura e da escrita, 

que, portanto, baseia-se no conceito de que as unidades significativas da língua — 

palavras e sentenças — devem ser o ponto de partida; os analíticos partem do todo para 

as partes e procuram romper de forma radical com a denominação decifração. Segundo 

Maciel (2001, p. 4), “buscando atuar na compreensão, estes métodos defenderam a 

inteireza do fenômeno da língua e dos processos da percepção infantil”. Esses métodos 

tomam como unidade de análise a palavra, a frase e o texto e supõem que, sendo 

baseados no reconhecimento global como estratégia inicial, os alunos podem realizar 

posteriormente um processo de análise de unidades que, dependendo do método global 

de contos, sentenciação ou palavração, vai do texto à frase, da frase à palavra, da 

palavra à silaba. 

Conforme é apresentado por Rizzo: 

 
Depois que estas unidades maiores, forem reconhecidas, é que as 

unidades, cada vez menores, passam a ser reconhecidas isoladamente. 

Freqüentemente, estes processos são reconhecidos por “Globais” e, como 

se processam do todo para a parte menor, são classificados entre os 

“Analíticos”. (1983, p. 21). 

  

Diante desse contexto da escola, as práticas se baseavam em um método 

tradicional que consiste, fundamentalmente, em partir da síntese para a análise e do todo 

para as partes. Detectamos pelos relatos que tais métodos aplicados pelos professores 

trabalhavam com diversos pressupostos, que podemos analisar perante análises de 

documentos, dentre os quais, cadernos de plano da professora Terezinha Gouveia 
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Vasconcelos dos anos 1964, 1971, 1972, 1974. Tinham como princípio o 

aprendizado da escrita, não podendo ser feito por fragmentos de palavras, mas por seu 

significado, o que é muito importante para o aprendizado. Detectamos que existia um 

sincretismo no pensamento infantil: primeiro percebe-se o todo para depois se 

observarem as partes. Nesse sentido, a linguagem funcionava como um todo, pois a 

professora tinha que acompanhar os interesse, a linguagem e o universo infantil e, 

portanto, as palavras percebidas globalmente também, com que deviam se familiarizar, 

ou seja, ter valor afetivo para as crianças. Sendo assim, os métodos analíticos priorizam 

como unidade a palavra e a frase ou o texto.  

Segundo Lanza: 

 

O manual, em cada etapa, apresentava as cinco fases a serem 

desenvolvidas através do método: a fase do conto ou da historieta 

(“cartazes com pequenos textos”), a fase da sentenciação, a fase da 

porção de sentido, a fase da palavração e a fase da silabação. O 

processo envolvia operações de análise e síntese, sistematicamente. 

Cada fase tinha suas características específicas, seus objetivos, 

orientações de atividades a serem desenvolvidas e propostas de 

avaliação. O avanço no processo, com a apresentação de novos 

cartazes ou com a introdução da divisão dos cartazes em sentenças, 

porção de sentido, palavras e/ou sílabas, deveria proceder, após uma 

avaliação do domínio (memorização) da escrita e da leitura de tudo 

que havia sido trabalhado e treinado com os alunos. (CADERNO DO 

PROFESSOR, 2003, p. 58). 

Dessa forma em que o método era trabalhado, com apresentação de contos ou de 

historietas, cartazes, o aprendizado da escrita não pode ser feito por fragmentos de 

palavras, mas por seu significado, o que é muito importante para o aprendizado. 

Portanto, a linguagem funciona como um todo. Para Rizzo: 

 
O entusiasmo por estes métodos cresceu muito a partir da década de 

30. Adotado para uns como a palavra, já para outros denominados 

como sentença, e outros a história como ponto de partida e como tal 

ficaram conhecidos: Palavração, Sentenciação e historiados (de 

historietas ou de contos). (1983, p. 22). 

 

Contudo, percebemos que os métodos analíticos priorizavam como unidade a 

palavra, a frase e o texto. Com ênfase na palavra, temos o método denominado 

palavração. Segundo Rizzo (1983, p. 23), a “palavração nasceu da revolta contra os 

métodos formais que prevaleceram nos primeiros anos”. Neste método, apresenta-se 

uma palavra que, posteriormente, é decomposta por sílabas. A diferença desse método 

em relação ao silábico é que as palavras não são decompostas obrigatoriamente no 

início do processo, são apreendidas globalmente e por reconhecimento. A escolha de 

palavras não obedece ao princípio do mais fácil ou mais difícil. São apresentadas 
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independentemente de suas regularidades. O importante é que tenham significado. 

Rizzo (1983, p. 24) mostra que “neste método são apresentadas as palavras em 

agrupamento (conjunto organizado por alguma associação de idéias). E os alunos 

aprendem a reconhecê-los pelo método de visualização”. Um segundo desdobramento 

deste princípio global levou à criação do método de sentenciação. Neste, a unidade é a 

sentença, que, depois de reconhecida globalmente, é compreendida em palavras e, 

finalmente, em sílabas. Portanto, para Rizzo (1983, p. 26), “a sentenciação representa 

um 3º estágio na evolução dos métodos que enfatizam a formação de habilidades de 

leitura com compreensão (inteligente)”.  

Mais tardios do ponto de vista histórico são o aparecimento e a utilização do 

método global de contos e historietas. Neste método, a unidade tomada como ponto de 

partida é o texto — para Rizzo (1983, p. 32) — “método historiado, de historietas, de 

histórias, de contos etc.”. No Brasil é também freqüentemente chamado de método de 

“pré-livro”, muito embora esta nomenclatura tenha sido criada com características, 

inteiramente diferentes (leia-se o método natural). Com algumas variações, parte do 

reconhecimento global de um texto, que é memorizado e lido durante certo tempo ou 

período para o reconhecimento de sentenças, seguido do reconhecimento de expressões 

(porção de sentido), de palavras e, finalmente, de silabas. Aqui não estamos falando de 

um processo seqüencial e quase simultâneo entre essas fases. Tomando como foco o 

sentido, o professor encaminhava o processo de alfabetização, utilizando, por um 

período mais longo, os textos completos de várias lições seguidas. Somente após este 

convívio maior com o texto é que viria uma forma de decomposição, mas com o 

cuidado de fragmentar o texto em parcelas maiores como a sentença e a palavra. Assim 

segundo Frade (2004, p. 35), “se um livro constava de 10 lições, após a 4ª lição, por 

exemplo, é que se fazia a fragmentação em sentenças da primeira lição aprendida. 

Quando se estava na 6ª lição é que se fazia a palavração da 2ª lição, e assim por diante.”  

Maciel afirma que: 

 

O sucesso do método global, em Minas Gerais, pode ser considerado 

como um novo paradigma na alfabetização, [...] podemos dizer que a 

supremacia do uso do método global nas escolas mineiras deve-se em 

grande parte ao ensino dado na Escola de Aperfeiçoamento, desde a 

sua fundação em 1929, na cidade de Belo horizonte. (2004, p. 26).  

 

Assim, podemos constatar que a Escola Estadual João Pinheiro atendia aos 

critérios definidos pelo Estado de Minas Gerais em relação ao trabalho das práticas 

pedagógicas voltadas para a metodologia do método global analítico. Apresentaremos 
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uma análise mais detalhada das atividades referentes a tal método logo a seguir, onde 

serão apresentadas as práticas pedagógicas da escola, a sala de aula, no período 

apresentado.  

Contudo, naquele período, os professores recebiam orientação da delegacia de 

ensino para trabalharem com as salas da pré-escola; quanto às demais salas, os próprios 

professores organizavam seus planejamentos, os mesmos se reuniam e faziam de acordo 

com cada sala, isto é, vendo a necessidade das crianças. Portanto, como é explicitado: 

 
Naquele momento em que iniciamos as salas do pré, não tínhamos 

muito preparo, a gente estava muito imatura, estávamos entrando, 

aprendendo. Então a delegada enviava pessoas que trabalhavam lá 

para nos auxiliar, mandava o material que deveria ser usado naquelas 

salas, o material era ligado à linguagem, que dava ênfase na 

alfabetização, mas também trabalhava com desenhos livres, com 

alguns brinquedos; as crianças tinham que brincar um pouco, apesar 

de algumas professoras não gostarem disso. Dava também um pouco a 

matemática, usava muito pauzinho de picolé, para que as crianças 

aprendessem a contar e, depois, quando passavam para a primeira 

série, as professoras preparavam eles melhor. (LATERZA,  2007). 

 

Nesse sentido, é interessante a observação de Froebel (1976), pois foi o 

primeiro educador a discernir a verdadeira função do brinquedo no desenvolvimento 

infantil. Para ele, os brinquedos demonstram mais intencionalidade e indicam, 

conseqüentemente, mais inteligência. Esse autor elaborou muitas modalidades de 

recreação e mostrou como deveriam ser empregadas na educação pré-escolar. São 

apontadas várias atividades significativas para o desenvolvimento infantil, dentre elas, 

Froebel (1976, p. 450) julgava o desenho tão essencial à vida infantil como a 

linguagem e explicita que: “a capacidade de desenhar é, assim, tão inata na criança, no 

homem, como o é a capacidade de falar, e exige seu desenvolvimento e cultivo tão 

imperativamente quanto esta”. Considera-se o desenho como uma linguagem ou forma 

de expressão, pois o homem começa a compreender o que tenta representar ou fazer. 

Dessa forma, o desenho é um meio de aumentar o conhecimento e exercitar o 

julgamento e a reflexão.  

Dentre as atividades de Froebel nos jardins de infância, ele aponta o ritmo como 

essencial a toda apreciação da arte; essas atividades, em maturação na criança, 

conduzem naturalmente do movimento rítmico ao canto. Segundo ele, cada nova 

atividade surge de alguma atividade anterior, portanto todas as atividades e capacidades 

se desenvolvem umas a partir de outras, por um processo genético. Contudo, tratar 

dessas questões significa, primeiramente, discutir sobre quem são os sujeitos que 
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ensinam. A entrevistada nos relata que a grande maioria dos docentes daquela 

instituição naquele momento era portadora somente de magistério. Conforme análise do 

registro geral do estabelecimento de ensino (REMG), a maioria dos docentes não possuía 

nível superior, inclusive ela mesma.  

Cabe retomar a idéia de que a escrita é um objeto social, que circula numa 

cultura letrada, atendendo a funções diferenciadas, de acordo com as necessidades de 

sua utilização. A escola foi incumbida de ensiná-la, mas isso não a torna um objeto 

escolar. Assim, antes e posteriormente ao processo de escolarização, os sujeitos sociais 

estão vivenciando e aprendendo sobre essa linguagem em contextos reais de uso, muitas 

vezes pela mediação de outros sujeitos da cultura. Embora de forma não sistemática, 

esses sujeitos ensinam linguagem escrita. Por outro lado, na instituição educativa as 

várias crianças, professores, alunos e outros profissionais que interagem na ação 

pedagógica de forma intencional e planejada contribuem decisivamente para o processo 

de aprendizagem da linguagem escrita, constituindo-se como sujeitos que ensinam. 

Espera-se que tragam a linguagem escrita para a escola enquanto objeto social que é 

sem dissociá-la de seus usos. 

Portanto, tratar das estratégias de ensino é discutir sobre a organização do 

trabalho pedagógico, no que diz respeito à organização dos objetivos, dos materiais, das 

crianças, das metodologias de trabalho, bem como no que se refere às intervenções e 

posturas que permeiam a ação pedagógica.  

Assim, naquele momento, a escola e os responsáveis pelo planejamento 

precisavam repensar os objetivos de acordo com as crianças que freqüentavam aquelas 

salas de aulas da instituição, levando em consideração seu contexto sociocultural e 

tendo em vista possibilitar a apropriação progressiva de forma significativa dos aspectos 

que constituem a linguagem escrita, isto é, aspectos funcionais, textuais, gráficos e 

aqueles relativos ao sistema alfabético de representação, trabalhados sempre em torno 

de três eixos: leitura, escrita e reflexão sobre a linguagem.  

Segundo a depoente, a escola tinha práticas que dizem respeito à organização do 

tempo que as crianças permaneciam na instituição educativa. Nesse sentido, sobre o 

planejamento das ações cotidianas, era necessária que se realizasse, na entrada, uma 

oração em que todos, em filas separadas por salas, rezavam o pai nosso e a Ave Maria 

para nossa senhora. E, como não podia ser esquecido, cantar o Hino Nacional, pois estes 

momentos são importantes para desenvolver o civismo nas crianças e nos professores; e 

também demonstrar disciplina, pois esta estava presente em todos os momentos 

realizados na escola durante aquela época. Conforme ata sem número do dia 2 de 
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setembro de 1980, em uma reunião com os professores, a diretora demonstra com um 

cartaz alusivo à “Semana da Pátria” com os dizeres: “A independência somos todos 

nós”, que foi mimeografado e distribuído aos alunos de todos os níveis para que o 

mesmo fosse colorido pelas crianças.  

Conforme é apresentado: 

 
Nunca separava as crianças por religião, era tudo misturado: tinha 

católico, evangélico, espírita. Fazia naquele momento o que julgava 

certo, mas se tivesse algum problema chamava os pais para conversar, 

pois sempre fui do diálogo. Quanto ao Hino, esse eu não abria mão, e 

a Secretaria de Estado determinava que cantasse o hino na escola. 

(LATERZA, 2007). 

 

Naquela época, era condição necessária que as escolas da rede pública 

seguissem as orientações da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, 

conforme as noções de civismo e amor à Pátria. Consta no jornal Minas Gerais do dia 

31 de julho de 1968, planejamento de atividades que deveriam ser desenvolvidas nas 

escolas para o bom desempenho das atividades entre as crianças; o mesmo recomendava 

a todas as autoridades escolares do Estado que promovessem comemorações relativas à 

passagem de mais um aniversário da Independência do Brasil.
94

 Portanto, o cotidiano do 

grupo estava sempre fundamentado em princípios de ordem, de disciplina, pois tanto os 

professores quanto os alunos deviam seguir tais exigências, que eram contidas em um 

regimento interno da escola. Nessa perspectiva, percebemos que a ideologia do período 

militar e a doutrina da igreja católica se refletiam até no cotidiano escolar e no modo de 

pensar e agir dos educadores, em que a moral católica e o espírito de amor à pátria 

faziam parte do planejamento escolar e de todas as atividades presentes no seu interior 

de forma bastante efetiva. 

 

Contudo, colabora-se assim para a reflexão sobre a definição dos papéis sociais 

de criança e de adultos no processo educacional da infância contemporânea, pois ainda 

não se sabe muito a respeito da criança concreta, fato este notório nos discursos até 

então produzidos sobre a infância, que se fundamentam em conhecimentos que, via de 

regra, recaíam nos aspectos relacionados com aprendizagem e métodos educativos na 

educação das crianças pequenas, tendo como referência uma criança universal. Porém, o 

papel atribuído à infância e, conseqüentemente, à criança na contemporaneidade 

                                                 
94

 Decreto 68.065, de 14/1/1971, fixa diretrizes e finalidades do CEE CSC, bem como prescrições 

necessárias ao funcionamento em todas as unidades da Federação (INFORMATIVO MAI DE ENSINO, 

número 89–1983, p. 80). 
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delineia-se, de acordo com Pinto e Sarmento (1997), em lugar de crise, preocupações, 

controvérsias, complexidades; mas também em meio a um lugar de possibilidades de 

superação.  

 

 Podemos concluir que no processo de criação das primeiras escolas tijucanas, o 

Grupo Escolar João Pinheiro teve papel significativo para a cidade, quando se verificou 

que, dentre todos os assuntos que deveriam ser resolvidos pelos agentes executivos da 

cidade, no caso Tobias da Costa Junqueira era o analfabetismo. Portanto, naquele 

momento, era necessária a criação de uma escola pública para atender as crianças, pois 

existiam no cenário ituiutabano apenas algumas escolas particulares. Para superar essa 

inexistência de ensino público, o Grupo Escolar João Pinheiro de Villa Platina foi 

criado, em 1908, e implantado, em 1910. Conforme explicita Ribeiro e Silva: 

 

No momento de criação e implantação do Grupo Escolar de Villa 

Platina [...] Para possibilitar o funcionamento do Grupo Escolar 

tornou-se obrigatório no município o ensino primário no meio urbano 

e rural, pois com tal medida seria conseguida a freqüência necessária 

demandada pela Lei de Reforma João Pinheiro afeita aos grupos 

escolares. (2003, p. 31). 

 

Contudo, percebemos que os grupos eram apresentados como modelo escolar 

ideal para atender tanto os filhos de pessoas de uma classe social privilegiada quanto os 

filhos do povo. A soma de tais fatores colaborou para concretização da idéia de se ter o 

primeiro grupo escolar da cidade.  

A Escola Estadual João Pinheiro, desde a sua criação, teve sua construção na 

parte central da cidade, próxima da principal igreja e do cartório. Espaçosa e funcional, 

coberta de telhas do tipo colonial [...], tinha ampla frente, com 8 janelas e uma porta 

central que dava acesso a um corredor e às salas do fundo. Havia dois pátios, um para 

cada sexo, onde se praticava ginástica... (CHAVES,  1984, p. 391). Até a data final do 

recorte temporal, em 1988, ocupou posição de destaque no setor educacional da cidade 

de Ituiutaba.  

É pertinente ainda fazer referência à influência de pensamentos veiculados 

nacionalmente que pode ser sentida pela localidade, nesse caso refere-se à situação do 

urbanismo, visto como um período da modernização, e do ruralismo, representado pelo 

conservadorismo. E, conseqüentemente, pelas questões políticas, relacionadas tanto com 

as rivalidades locais quanto com as de âmbito nacional e que influenciaram as decisões 

sobre a criação deste grupo escolar.  
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Vale a pena ressaltar que uma instituição escolar está inserida no local mediada 

pelos discursos político, religioso, econômico e ideológico, que são condicionadores do 

cotidiano escolar evidenciado na instauração de uma nova ordem social. Nessa 

perspectiva, embora sendo uma escola pública e laica, ela foi um veículo propagador de 

ensinamentos, tanto através de suas práticas cotidianas quanto de concepções 

transmitidas aos alunos através de conhecimentos, informações e condutas, 

incorporadas aos comportamentos sociais e políticos considerados com desejáveis para 

a época de ditadura militar. 

Pudemos trazer à tona os momentos das atividades cotidianas realizadas nessa 

escola, em que algumas observações podem ser ressaltadas: dentre elas, as práticas 

voltadas para o ensinamento dos rituais de religião, cânticos e orações voltadas para 

nossa Senhora, que aconteciam impreterivelmente todos os dias na entrada da escola e 

ainda eram, em alguns momentos, reforçados no interior das salas de aula. Também se 

fazia presente no contexto educacional a referência às preocupações centrais que eram 

focadas em valores como a ordem e a civilidade, ensinadas por meio da exigência de um 

período ditatorial. Esses ensinamentos eram realizados através da disciplina e da 

polidez; o civismo e o nacionalismo eram praticados através do culto aos símbolos 

pátrios: hinos, bandeira e heróis nacionais — o Hino Nacional deveria ser cantado 

obrigatoriamente na entrada da escola, pois esta seguia a determinação da Secretaria 

Estadual de Educação de Minas Gerais.  

Ainda há a constante preocupação com a higienização, percebida nas referências 

feitas pelas professoras quanto ao material escolar. A disciplina imposta pelos 

professores, também, era outra característica presente em todos os ensinamentos. 

Percebe-se tal procedimento no depoimento da entrevistada Nascimento: “Naquele 

momento, até o sinal fazia parte da rotina da escola: tinha horário correto, não 

atrasava nem adiantava um minuto; tanto para os professores quanto para os alunos”, 

pois a escola tinha como proposta de trabalho em seu contexto educacional a prática de 

ensinamentos voltados para postura tradicional. Conforme podemos observar pelos 

comentários de Libâneo: 

 
Na pedagogia Tradicional, a Didática é uma disciplina normativa, um 

conjunto de princípios e regras que regem o ensino. A atividade de 

ensinar é centrada no professor que expõe e interpreta a matéria. Às 

vezes são utilizados meios como apresentação de objetos, ilustrações, 

exemplos, mas o meio principal é a palavra, a exposição oral. (1994, 

p. 64). 



396 

 

Essa constatação está presente na documentação pesquisada na escola e 

perdurou por um bom tempo, pelo menos no período estudado. Quanto ao fato de se 

trabalhar com tal procedimento didático e práticas pedagógicas, sobressaía no contexto 

apresentado a grande significação atribuída à postura que os alunos deveriam ter ao 

fazer a leitura, pois a pronúncia das palavras deveria ser observada atentamente pelos 

mestres.  

O verbo e a tabuada tinham que ser cantados, isto é, meramente memorizados, 

sem significado para o desenvolvimento dos alunos da educação infantil. As crianças 

das séries iniciais trabalhavam no período da alfabetização mais especificadamente com 

a cartilha da Infância; o método desenvolvido nos trabalhos dos professores era o global 

analítico, pois — como define por Rizzo (1983) — partia-se do todo para as partes. 

Assim, nas salas de aula também se seguia um padrão, ou seja, um ritual estabelecido 

para que os alunos conduzidos pelos ensinamentos transmitidos incorporassem os 

conteúdos apresentados, muitas vezes impostos para que fossem memorizados, 

aprendidos.  

Havia certa rigidez disciplinar, que era apresentada pelos dirigentes e pelos 

professores aos alunos. Mas, de maneira geral, os métodos usados pelos professores, 

diretor e demais responsáveis pela educação na escola eram considerados como 

adequados, tanto pelos pais das crianças que freqüentavam a escola como pelos 

professores que ali trabalhavam e pelos inspetores e profissionais dos órgãos 

responsáveis pela educação. Isso permite considerar que era intenção relacionar tais 

práticas no âmbito geral do período imposto pela ditadura militar. 

A investigação realizada contribuiu para responder às questões elaboradas na 

presente pesquisa em relação à concepção de criança e às práticas pedagógicas nas 

séries iniciais, principalmente se atentarmos para as análises de uma concepção da 

infância que é submetida à manipulação do adulto, com predominância da autoridade 

dos mais velhos, desde as épocas mais remotas,  e permanecendo por todo o período 

militar: uma disciplina de práticas ditatoriais. Foi nesse cenário que as crianças da 

Escola Estadual João Pinheiro vivenciaram, em suas práticas cotidianas, muitos dos 

seus aprendizados. 

Contudo, mesmo com toda influência desses ensinamentos, elas ainda podiam 

contar com momentos prazerosos, relacionados com lazer e distração em sala de aula e, 

também, quando adentravam o pátio da escola para brincar com os mais diferentes 

brinquedos, muitas vezes criados por elas no interior desse espaço diferenciado, entre os 
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corredores e o pátio, com brincadeiras próprias do ser criança numa sociedade marcado 

pelo mundo do adulto.  

Em síntese, em um primeiro momento da análise, considera-se que o 

conhecimento da história da infância — ou seja, da criança no seu meio mais amplo, o 

contexto social — ajuda a identificar o processo educativo seguido através da história 

da criança nas diversas realidades a que foi submetida e, em particular, na modernidade, 

que impôs a necessidade de regras que assegurem a convivência com o grupo, 

subordinando a criança a diferentes papéis nas exigências criadas pelos adultos em cada 

temporalidade histórica. Também podemos verificar as exigências de comportamento 

para as crianças, tratadas e conduzidas cotidianamente tal qual ao adulto em suas mais 

diversas responsabilidades, em sua coragem, sua determinação e seu trabalho; 

condicionadas às diferentes tarefas realizas por elas no seu cotidiano, junto ao fato de 

seguir sendo consideradas como um ser carente, condicionado a obedecer e seguir as 

ordens dos adultos, até chegar a processos mais elaborados de aquisição e incorporação 

de conhecimentos determinados pela cultura, com as conseqüências que toda 

transformação contém. 

Portanto, as análises apresentadas nesta pesquisa podem contribuir para 

entendimento do contexto educacional da Escola Estadual João Pinheiro e, 

conseqüentemente, oportunizarem a busca de novas reflexões na perspectiva de 

construção de outras pesquisas. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 Esta pesquisa faz parte da dissertação por nós apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Educação Mestrado, da Faculdade de Educação FACED, da 

Universidade Federal de Uberlândia UFU, sob o título Educandário Espírita 

Ituiutabano: caminhos cruzados entre a ação inovadora e sua organização 

conservadora. Ituiutaba, Minas Gerais (1954-1973). De acordo com os vestígios 

encontrados, verificamos que entre as décadas de 1950 e 1970, os espíritas de Ituiutaba, 

por meio da União da Mocidade Espírita, preocuparam-se com as camadas desvalidas 

da sociedade, principalmente quanto à sua escolarização, instalando instituições de 

ensino.  

A União da Mocidade Espírita de Ituiutaba (UMEI) foi fundada em 1947, na 

cidade de Ituiutaba, Minas Gerais. Entre seus objetivos de integração da juventude 

espírita, diferenciou-se pela atuação junto a causas mais complexas como a construção 

de instituições educacionais e filantrópicas, entre os anos de 1950 e 1970. Foi fundada 

por um grupo de jovens cuja idade variava entre 15 e 20 anos e seu primeiro presidente, 

Germano Laterza, contava então com 15 anos. 95  

 Durante a década de 1950, na pequena Ituiutaba, havia cerca de 53.240 

habitantes, distribuídos entre a zona urbana e rural. Mas foi o meio agrário que 

economicamente elevou a cidade, entre os anos de 1950 até meados de 1970, com altas 

produções de grãos. Ituiutaba era considerada nesse período “A Capital do Arroz” do 

                                                 
95

 A UMEI foi fundada em 5 de maio de 1947. Foi registrada em cartório em 17 de junho de 1957. O 

propósito do grupo de amigos era o de estudar o Espiritismo, divulgá-la e trabalhar em benefício dos mais 

necessitados, visando inclusive o estudo do Esperanto. As reuniões possuíam um caráter dinâmico, pois 

além de campanhas assistenciais pela cidade e dos estudos referentes ao Espiritismo, faziam 

comemorações festivas, inclusive o teatro foi bem utilizado pelo grupo, tornando-se chamariz para os 

novos jovens que passavam a participar. Reuniam-se, à princípio, na sede do Centro Espírita Eurípedes 

Barsanulfo. A seguir, no Centro Espírita Amor Fraterno até a década de 1960, e em seguida construindo 

sede própria . 
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Triângulo Mineiro e abastecia grande parte dos celeiros nacionais, escoando sua 

produção principalmente para o restante do estado de Minas Gerais e São Paulo. 

 Mas a situação demonstrava índices educacionais muito baixos, havendo 57 % 

de analfabetismo registrado em meio à sua população, nos anos de 1950. Já entre as 

décadas de 1960 e 1970, com a diminuição do ciclo do arroz e sua conseqüente queda 

econômica, o êxodo rural ficou evidenciado, pois os caminhos do país iam a sentido 

contrário ao agrário, perseguindo as trilhas da industrialização do país. Vejamos os 

índices populacionais: 

 

Quadro 01: Recenseamento populacional de Ituiutaba 

POPULAÇÃO 

RURAL 

POPULAÇÃO URBANA POPULAÇÃO 

TOTAL 

1950 

43.127 81,1% 10.113 18,9% 53.240 100,0% 

1960 

39.488 55,6% 31.516 44,4% 71.004 100,0% 

1970 

9.268 12,2% 66.651 87,8% 75.819 100,0% 

         Fonte: IBGE. 1950, 1960 E 1970. 

 

 Aqui acompanhamos entre as três décadas, o retrato dessas mudanças 

demonstrando o forte êxodo, o que estava demarcado em todo o Estado de Minas 

Gerais. Foi dessa maneira que os espíritas que integravam a UMEI perceberam uma 

parcela da sociedade, que estava à margem do crescimento da cidade. Essa parcela era 

formada por crianças e jovens sem instrução escolar, crianças órfãs, pessoas com 

problemas mentais e anciãos abandonados. Unidos ao restante da comunidade espírita e 

ainda a instituições como a Maçonaria e o Rotary Clube, firmaram o que chamaram de 

Pacto Áureo e decidiram construir quatro instituições na cidade: O Sanatório de 

Dementes (1956), O Educandário Ituiutabano (1958), a Casa dos Velhos (1963) e o 

Orfanato Lar da Criança (1968). Assim percebemos entre tantos vestígios, a ligação 

entre o movimento espírita em Ituiutaba e a educação. Mas para compreendermos 

melhor essa relação faremos um breve levantamento histórico. 

 

 

2. O ESPIRITISMO E A CARIDADE 
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 Quando do surgimento do Espiritismo, na França do século XIX, a discussão 

sobre a institucionalização dos desvalidos estava em voga
96

. E embora o Espiritismo 

tenha surgido em meio a um caráter científico e filosófico, possui um terceiro aspecto, o 

religioso, que trouxe novamente o uso da palavra Caridade, que está demarcada em 

todos os seus escritos
97

. Para os materialistas do século XIX, o Espiritismo comungava 

com os ideais filantrópicos do Estado, com pouca diferenciação. Assim afirmaram as 

correntes materialistas, como o Marxismo, que via as práticas espíritas assistencialistas 

como obscurantistas. Mas na visão espírita, o conceito de caridade ampliou-se, havendo 

uma caridade material e outra moral, o que foi mal interpretado naquele momento, 

colocando-o nas mesmas medidas das outras religiões ou do Estado (KARDEC, 2005). 

 Para os espíritas, a caridade material é aquela feita na construção de instituições 

destinadas a cuidar dos desfavorecidos, como escolas, orfanatos e abrigos, mas que 

também pode ser realizada num âmbito mais particular, como a doação de donativos, 

remédios e cobertores, muito difundida nos centros espíritas da atualidade, em seus 

trabalhos assistenciais e visitas a lares necessitados. Já a caridade moral, que consiste 

em soerguer o homem necessitado, vai além da assistência à pobreza, pois articula ajuda 

para qualquer indivíduo. Busca amenizar a dor moral e confortar as penas e desolações 

cotidianas. Essa prática também é difundida nas casas espíritas da atualidade, por meio 

de trabalhos chamados de acolhimento fraterno ou atendimento fraterno. E, segundo o 

texto de Allan Kardec, O evangelho segundo o Espiritismo, está na caridade moral o 

exercício do verdadeiro cristão, pois a caridade material é obrigação do homem, 

portanto do Estado, que deve suprir as necessidades básicas dos indivíduos, tais como 

alimentação, saúde e educação. 

 Como o Estado se opõe a essas práticas, na maioria das vezes sendo o sistema 

insuficiente para atender à demanda crescente de necessitados, o Espiritismo, ao longo 

                                                 
96

 As instituições filantrópicas, na Europa, surgiram, em maior ênfase, com a passagem do feudalismo 

para o capitalismo, pois este traçou um caminho que chegou ao processo da industrialização e 

urbanização intensas, promovendo o acúmulo de pessoas nos centros urbanos vindas do campo. Como o 

mercado não conseguia absorver aquele volume de trabalhadores, o resultado imediato foi a miséria, a 

formação de uma classe paupérrima que não podia se garantir, muito menos garantir a sobrevivência dos 

filhos. Além disso, as condições para aqueles que estavam empregados eram desesperadoras, pois não 

possuíam recursos legais que os amparassem, ficando à mercê do controle e da disciplina do patrão, 

aceitando trabalhar por horas e turnos e a receber castigos e multas. Nas fábricas, o trabalho estava pouco 

a frente dos escravos, pois freqüentemente recebiam seus pagamentos em mercadorias miúdas ou eram 

obrigados a morar em casas fornecidas pelo patrão (FEITAL, 2004). 
97

 Durante o século XVIII e XIX na Europa, com o efetivo crescimento das massas empobrecidas e, 

conseqüentemente da mendicância, da prostituição e da mortandade infantil, pelo advento da 

industrialização e da urbanização aceleradas, foi necessário que o Estado voltasse sua atenção para o 

controle da ordem social. Foi então que a filantropia saiu das mãos da Igreja. Médicos, higienistas, juízes 

e advogados tornaram-se os atores sociais responsáveis por fazer a passagem da Caridade [momento em 

que era controlada pela Igreja] para a filantropia [como foi designado pelo Estado] (FEITAL, 2004). 
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do século XX, principalmente no Brasil, país em que mais se desenvolveu, “auxiliou” o 

Estado na construção de escolas, hospitais e asilos, colaborando no processo de 

higienização do país em momentos importantes de seu desenvolvimento.  

 

3.  PRIMEIROS EDUCADORES ESPÍRITAS NO BRASIL: ANÁLIA FRANCO 

E EURÍPEDES BARSANULFO. 

A ação pedagógica espírita possuiu, no Brasil, dois educadores que se 

destacaram no campo educacional: a primeira foi Anália Franco (1853-1919), no 

interior de São Paulo, e o segundo, o professor Eurípedes Barsanulfo (1880-1918), em 

Sacramento, Minas Gerais. Ambos os expoentes realizaram seus trabalhos calcados no 

conhecimento do Espiritismo, embora nem sempre o ensino do Espiritismo marcasse 

suas práticas. 

Incontri (2004), no mapeamento das experiências educativas espíritas que faz no 

Brasil, denomina Anália Franco como uma ativista social. Destaca o trabalho dessa 

professora, sobretudo no estado de São Paulo, onde começou a recolher, desde muito 

jovem, crianças negras filhas da Lei do Ventre Livre em orfanatos e jardins. Anália 

Franco foi uma pioneira na abertura dessa modalidade de ensino. Foi auxiliar de sua 

mãe, também professora, até os 15 anos de idade, tornando-se autônoma a seguir. Aos 

24 anos de idade, matriculou-se na Escola Normal em São Paulo, com uma formatura 

louvável, digna de nota no jornal A Província de São Paulo, de 28 de dezembro de 

1877. De acordo com Monteiro (2004), a profusão de instituições educativas abertas por 

Anália foi notória, pois estão registradas mais de cem casas de ensino infantil em São 

Paulo, dentre orfanatos, escolas de alfabetização, escolas profissionalizantes, escolas 

para mães solteiras e outras. Formou a primeira banda musical feminina do país, corais, 

grupos de teatro e escolas de arte, com contribuições relevantes na imprensa, no 

Espiritismo e na participação de movimentos a favor da mulher. 

Em seu trabalho educativo, não fazia proselitismo religioso, buscando uma 

formação moral voltada às necessidades do homem e a formar um caráter com 

sentimentos mais altruístas. Assim, suas escolas sempre estiveram abertas a todos, 

principalmente necessitados e carentes, pois sempre esteve na vanguarda de um 

movimento voltado aos excluídos. Considerava essa formação moral a principal para o 

homem bem viver num mundo mais igualitário; em contrapartida, dava subsídios 

favoráveis como escolarização, profissionalização, contato com as artes, com 

sentimentos novos e com uma cultura diferenciada a quem nada possuísse. Munia seus 
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alunos e acolhidos com uma educação que os auxiliaria a enfrentar a própria existência 

mais adiante.  

E igualmente seria impossível discorrer sobre o Espiritismo em Minas Gerais ou 

no Brasil, sem considerarmos a presença de Eurípedes Barsanulfo (1880-1918). Quer 

por sua ação que auxiliou sobremaneira a consolidação do Espiritismo nacional, quer 

por seu trabalho na pequena cidade de Sacramento, nos campos assistencial e 

educacional. Além do receituário homeopático que fazia, fundou a primeira escola 

espírita do Brasil, quiçá uma das primeiras do mundo, o Colégio Allan Kardec, em 

1908. Sobre o trabalho de Barsanulfo na educação, encontramos mais recentemente as 

dissertações de Bigheto e Brettas 98.   

 O trabalho efetivado por Barsanulfo, embora na Primeira República, influenciou 

e continua influenciando, sobremaneira, o Espiritismo em Minas Gerais e no Brasil, 

principalmente por sua atuação como médium 99 curador e receitista. De acordo com 

Novelino (2007), sua principal biógrafa e uma das continuadoras de seu trabalho, 

Barsanulfo rompeu com o Catolicismo dominante na pequena Sacramento assim que 

conheceu O livro dos espíritos. Barsanulfo era um educador católico e havia auxiliado a 

implantação da estrada de ferro como vereador. A partir de sua conversão ao 

Espiritismo, as perseguições se fizeram tão arraigadas por parte dos líderes católicos de 

Sacramento, que seu primeiro Educandário acabou fechado pela evasão dos professores 

e pela requisição do prédio por seus proprietários. Criou, então, o Grupo Espírita 

Esperança e Caridade, em 1905, e, a partir daí, uma farmácia e um laboratório alopático, 

mas também trabalhou com a homeopatia. Acima de tudo, a repercussão de seu trabalho 

ganhou o Brasil, por utilizar sua farmácia e laboratório, para aviar as receitas que 

recebia mediunicamente e, também, pelas centenas de curas que fazia por meio do passe 

100.   

                                                 
98

 BIGHETO, Alessandro César. Eurípedes Barsanulfo. Um educador de vanguarda na Primeira 

República. Bragança Paulista, Editora Comenius. 2006. BRETTAS, Anderson Cleytom Ferreira. 

Eurípedes Barsanulfo e o Colégio Allan Kardec: capítulos de história da educação e a gênese do 

Espiritismo nas terras do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro (1907/1918). Dissertação de Mestrado. 

Uberlândia, UFU. 2006. 
99

 Segundo Palhano Júnior “Médium (do latim médium = meio; intermediário, medianeiro). Pessoa que 

pode servir de intermediária entre os espíritos e os homens: aquele que em grau qualquer sente a 

influência dos espíritos de modo ostensivo (...)” (PALHANO JÚNIOR, 2004, p. 200). 
100 A perseguição a Barsanulfo estendeu-se por muito tempo e, em 1917, ele foi denunciado por prática de 

espiritismo e curandeirismo, de acordo com o Código Penal de 1890. Denunciado pelo Círculo Católico 

de Uberaba, Barsanulfo foi apoiado pelos adeptos do Espiritismo e pelas centenas de simpatizantes, 

muitos deles acolhidos por ele quando doentes, tanto de Sacramento quanto de várias cidades interioranas 

da região. O inquérito seguiu por um ano até ser arquivado pelo juiz de direito de Uberaba, sem muito 

entusiasmo. Sua presença ficou marcada não só em Minas Gerais, seja por seus dons mediúnicos, seja por 

ser o fundador do primeiro colégio espírita do Brasil, influenciando confrades por todo o país.  
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Brettas (2006) discorre sobre o ensino no Colégio Allan Kardec. Os alunos eram 

avaliados mensalmente, sendo considerados aptos ou não para prosseguirem os cursos. 

No fim do ano, vinham professores e visitantes até de outras localidades para os exames 

finais. A escola se transformava, e, durante alguns dias, os alunos eram argüidos, numa 

verdadeira demonstração de cultura. A cidade quase toda ia ver os exames finais do 

Allan Kardec, pois havia apresentações teatrais e musicais realizadas pelos alunos. 

Durante o ano, as aulas tradicionais eram acrescidas do ensino do Espiritismo, da 

astronomia e da botânica, cursos esses diferenciados da educação da época, realizados 

de forma prática e muito apreciados pelos alunos. As comemorações artísticas, 

igualmente, eram muito valorizadas e estavam incluídas, sendo o método intuitivo bem 

desenvolvido ali.  

Essas são apenas rápidas pinceladas do cotidiano e da metodologia educacional 

de experiências espíritas que foram mais conceituadas e divulgadas no expoente 

brasileiro. Demonstram, acima de tudo, que essa modalidade de ensino vem sendo 

elaborada desde o surgimento da própria religião, em fins do século XIX, sendo 

implantada e acrescida ao longo do século XX no Brasil.  

 

4. ESPIRITISMO E EDUCAÇÃO EM ITUIUTABA 

 Percebemos por meio dos estudos historiográficos, que constantemente o caráter 

global de uma situação influencia sobremaneira as peculiaridades locais, e vice-versa, 

pois estão ligados de forma intrínseca (CARVALHO, 2007). O que apresentaremos, 

quanto ao tópico Espiritismo e Educação em Ituiutaba, não será uma peculiaridade 

apenas dessa cidade, mas o reflexo de um trabalho que ocorreu em inúmeras cidades 

brasileiras, pois a ação espírita, durante todo o transcurso do século XX no Brasil, 

destinou-se, também, a abrir instituições filantrópicas como sanatórios, orfanatos e 

escolas, na tentativa de minimizar o impacto que o desenvolvimento ocasionou, 

principalmente os efeitos da evasão em massa da zona rural. Assim vejamos um breve 

painel dos primórdios do Espiritismo em Ituiutaba, para a seguir, compreendermos o 

momento da institucionalização realizada, em algumas experiências educativas. 

Na década de 1950, estava o Espiritismo mais desenvolvido em Ituiutaba, 

embora a população fosse constituída por uma maioria católica. Os primeiros espíritas 

que haviam chegado à cidade desde o início do século XX, como o capitão Jeronymo 

Martins de Andrade (1842-1927), considerado o pai do Espiritismo em Ituiutaba, davam 

mostras da influência que o espírita Eurípedes Barsanulfo, de Sacramento, Minas 
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Gerais, havia exercido sobre o Espiritismo mineiro e brasileiro. Capitão Jeronymo, 

como era popularmente conhecido, estava ligado ao movimento espírita nacional e 

influenciou Ituiutaba tanto no meio político como espírita. Foi um dos agentes 

executivos da então sesmaria às margens do rio Tijuco. E, quanto à sua relação com o 

Espiritismo, possuía as obras de Allan Kardec, de Camille Flamarion e de Leon Dennis, 

outros vultos espíritas ao tempo de Kardec. Era assinante de jornais espíritas como O 

clarim, fundado por Cairbar Schutell, em Matão, São Paulo. Distribuía esses jornais às 

pessoas sempre que vinha de suas viagens, pedindo para que lessem e depois passassem 

a outros (MALUF, 1992). 

O próprio capitão Jeronymo tratava pessoas doentes em Ituiutaba, embora não 

fosse médico, com a homeopatia, ciência que estudara; mas fora influenciado a receitar 

pelo amigo Eurípedes Barsanulfo em sua convivência em Sacramento, pois Barsanulfo 

usava desse recurso para curar os doentes quando procurado. Os primeiros espíritas da 

cidade eram bastante influentes em vários campos. Como o capitão Jeronymo, temos o 

professor João de Deus e sua filha, também professora, Emília D’Afonseca e Silva 

(1870-1962), mais conhecida como dona Milota. Essa médium possuía sua casa cheia 

de doentes e necessitados que vinham encontrá-la por sua mediunidade de cura e pelo 

receituário psicográfico que recebia. O português senhor José Dias Machado (1874-

1942), que também fora influenciado por Eurípedes Barsanulfo, possuiu uma pequena 

farmácia de medicamentos homeopáticos e fez questão que seu filho primogênito 

estudasse no Colégio Allan Kardec, em Sacramento. O senhor Machadinho, como era 

chamado, tornou-se conhecido em toda região por cuidar, principalmente dos doentes 

mentais, em sua própria residência e fazenda. Empenhou-se na fundação de um asilo 

espírita na cidade, junto a outros espíritas, mas não viu seu ensejo ser concretizado em 

vida. 

Com a presença desses baluartes espíritas, principalmente do capitão Jeronymo, 

o Espiritismo em Ituiutaba já estava estabelecido durante a década de 1950. De acordo 

com os dados do IBGE, os espíritas eram o segundo grupo em números na cidade: 

 

Quadro 02: População de Ituiutaba distribuída por religião - 1950 

RELIGIÃO TOTAL HOMENS MULHERES 

Católicos romanos 32.863 16.721 16.142 

Espíritas 1.620 824 796 
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Protestantes 321 173 148 

Ortodoxos 55 27 28 

De outra religião 40 24 16 

Sem religião 146 91 55 

De religião não 

declarada 

7 6 1 

FONTE: IBGE. 1950. p. 264. 

 

 Podemos apreender que o Espiritismo estava sedimentado, inclusive em sua 

organização, pois a própria UMEI (1947) era a constatação da força do movimento 

religioso espírita nessa década. Houve outra associação, embora mal documentada e 

sem registro civil, chamada Liga Espírita de Ituiutaba (não encontramos data de 

abertura). Ao que parece, foi formada pelos próprios integrantes da UMEI com o 

objetivo de unir os centros espíritas da cidade, mas se extinguiu em 1956, com a 

transferência de José Vieira do Rosário, gerente do Banco do Brasil, para outra cidade. 

E a terceira associação existente nesse mesmo período, década de 1950, foi a Sociedade 

de Senhoras de Amparo à Infância, criada a 26 de outubro de 1953, cujo objetivo 

principal de sua estruturação seria a fundação de um orfanato espírita (MALUF, 1992). 

Essas associações demonstram a movimentação e atuação espírita em Ituiutaba, 

principalmente na implementação de obras assistenciais. 

Também na década de 1950, Ituiutaba já contava com a presença de cinco 

centros espíritas: Centro Espírita Eurípedes Barsanulfo (1938), Centro Espírita Vicente 

de Paulo (1940-1969), Centro Espírita Bezerra de Menezes (1940), Grupo Espírita 

Amor Fraterno (1950) e Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade (1953). 

 O Espiritismo em Ituiutaba possuiu um de seus períodos mais fecundos durante 

as décadas de 1950 e 1960, por se consolidar na construção de algumas obras 

assistenciais que auxiliaram a promoção da própria cidade nos meios mais carentes. 

Além da expansão dos centros espíritas e das associações, houve profunda atuação nos 

campos social e educacional. Os espíritas cuidaram daquela parcela da população que 

não era percebida pelas autoridades políticas: os pobres, os doentes mentais, os anciões 

abandonados, os órfãos, os jovens e as crianças sem instrução. Compreenderemos a 

extensão da ação espírita, efetuada nas décadas de 1950 e 1960, em Ituiutaba, por meio 

de duas vertentes: ação assistencial e ação educacional, que se concretizaram na cidade 

por meio de algumas obras. 
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4.1 DA AÇÃO SOCIAL À EDUCACIONAL 

 A primeira dessas obras, o Sanatório Espírita, nasceu com a proposta de José 

Dias Machado (1874-1942), que acolhia e tratava os doentes em sua própria casa. Ele 

doou o terreno para construção do primeiro Centro Espírita da cidade, o Eurípedes 

Barsanulfo, em 1938, e em seus estatutos deixou contida a idéia da construção do 

sanatório. Mesmo com o falecimento de Machadinho, como era conhecido, em 1942, a 

pedra fundamental do sanatório só seria lançada em 1951; em 16 de dezembro de 1956, 

ocorreu sua inauguração (ATA DO CENTRO ESPÍRITA EURÍPEDES 

BARSANULFO, n. 1). 

 Entre esse caminho de idealização e a inauguração do sanatório, encontramos, na 

ata do dia 17 de junho de 1954, do Centro Espírita Eurípedes Barsanulfo, a realização 

de uma reunião com os líderes espíritas da cidade, denominada “Pacto áureo”. Essa 

reunião marcou o rumo do trabalho espírita efetuado na cidade, visando suprir a 

carência assistencial que a “capital do arroz” possuía. O senhor Jeronymo Márquez de 

Andrade, juntamente com o Centro Espírita Bezerra de Menezes, demonstrou o 

propósito de construir um lar para os idosos; o jovem Germano Laterza, presidente da 

UMEI, realçou seus interesses na construção de um educandário ginasial gratuito; a 

senhora Antonia Coelho de Morais falou em nome da Associação de Senhoras de 

Amparo à Infância quanto à necessidade de se construir um orfanato para acolher as 

crianças abandonadas. Nessa mesma reunião, considerada o “Pacto áureo”, os espíritas 

decidiram, primeiramente, unir esforços e terminar a construção do Sanatório Espírita. 

Essa primeira obra foi inaugurada dois anos mais tarde, em 16 de dezembro de 1956, 

sendo um marco em Ituiutaba, caracterizando a ação assistencial espírita, para depois 

prosseguirem os trabalhos com as outras três obras ali citadas e de extrema necessidade 

101. 

A Casa dos Velhos Bezerra de Menezes foi a última obra do “Pacto áureo” a ser 

construída e a entrar em funcionamento. Foi inaugurada em 29 de dezembro de 1963, 

mas seus ideais de construção estavam dispostos há muito, com os integrantes do Centro 

Espírita Bezerra de Menezes, principalmente com Jeronymo Marques de Andrade 

(1892-1991), popularmente conhecido como seu Nhonhô, sobrinho do capitão 

                                                 
101

 O Asilo de Dementes, como era chamado, estava ligado ao Centro Espírita Eurípedes Barsanulfo, 

sendo um de seus departamentos. Em 5 de setembro de 1964, as diretorias do centro espírita e do asilo 

resolveram mudar o nome deste para Hospital Espírita José Dias Machado. E em 1980, o hospital tornou-

se autônomo da instituição que o criou (MALUF, 1992). 
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Jeronymo. Com a formulação do “Pacto áureo”, essa casa de acolhimento aguardou a 

fundação do Asilo de Dementes para que todos os espíritas se juntassem em prol de sua 

construção. Destacaram-se, na construção da Casa dos Velhos, o senhor Youssef Gergi 

Sabbaghi e o Rotary Clube de Ituiutaba. Essa instituição foi construída em terreno de 

frente ao Sanatório dos Dementes, doado pela Sociedade de Senhoras, que resolveram 

fundar o Orfanato a que se pretendiam noutra localidade da cidade. E ainda hoje, como 

o Hospital Espírita José Dias Machado, funciona em caráter gratuito, e não só para os 

carentes, mas também a população de Ituiutaba e região. 

Já a ação educacional espírita em Ituiutaba teve seu primeiro esboço com a 

Escola José Dias Machado, fundada no Centro Espírita Eurípedes Barsanulfo. A escola 

fora instituída, pois constava do Estatuto do Centro Espírita, fundado em 1938. Mas seu 

período de funcionamento não consta em registro ou documentação. Por meio de 

entrevista, conseguimos, de uma de suas ex-professoras, um pequeno histórico de seu 

funcionamento 102. Dona Jerominha, como é conhecida a ex-professora, acredita que a 

escola tenha funcionado desde o fim da década de 1940 até aproximadamente 1954, no 

salão do Centro Espírita Eurípedes Barsanulfo. A escola era subvencionada pela 

prefeitura apenas com o pagamento de duas professoras primárias, que dividiam o salão 

de reuniões do Centro Espírita: de um lado, uma professora ficava com a turma de 1ª 

série; de outro, outra professora ficava com a turma de 2ª série. No início, eram as 

professoras Iolanda Novaes e Piraçu que tomavam conta da alfabetização desses alunos. 

Mas, após um tempo, elas pediram demissão, e a escola continuou por um curto 

período, pois as professoras mais gabaritadas não podiam assumir o compromisso, visto 

que já trabalhavam no Grupo Escolar João Pinheiro.  

A escola funcionava com móveis adequados e carteiras apropriadas, mas não 

havia registro dos alunos nem documentação, pois o objetivo era que os alunos apenas 

aprendessem a ler, pelo menos, pois o único grupo escolar da cidade não comportava 

todas as crianças, principalmente as carentes. A pequena escola funcionava como as 

escolas da fazenda daquele momento. Dona Jerominha conta que ensinava lá pelo 

mesmo método que ensinava no grupo estadual: era a silabação e o mesmo 

programinha de segundo ano também (MACHADO, 2008), mas de uma maneira bem 

diferenciada, pois o estudo era muito inferior ao do grupo e os alunos muito atrasados. 

                                                 
102

 MACHADO, Jerônima Alves dos Santos (2008), nasceu em Gurinhatã/MG, em 12 de julho de 1920. 

Reside atualmente na rua 18, 320, centro, Ituiutaba/MG, e é professora aposentada do estado. Foi 

professora do Grupo Escolar João Pinheiro e tornou-se espírita em meados da década de 1950. 
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A ex-professora arremata: a gente dava aula de acordo com a necessidade do aluno, de 

acordo com a compreensão dele (MACHADO, 2008).  

O problema do lanche foi resolvido de uma maneira bem espírita, nos moldes da 

filantropia. Uma integrante do Centro Espírita Eurípedes Barsanulfo, Maria José Fratari, 

criou a “sopa fraterna” nas dependências do centro para servir aos alunos carentes que 

ali iam estudar. Com dificuldade, a sopa era feita no fundo do centro espírita, em fogão 

a lenha. Após o fechamento da escola, a sopa continuou a ser servida uma vez por 

semana, integrando-se aos trabalhos assistenciais da casa, e passou a se chamar “sopa 

fraterna Maria Rita”.  

A última professora que ficou no cargo não era formada e instruída o bastante 

para “tocar” a escola, ocasionando o seu fechamento. Conta a ex-professora: 

 

A Terezinha também abandonou porque arranjou um emprego, acho 

que ela era enfermeira. Eu sei que ficou só essa Alta. E a Alta, 

coitada, não tinha muita instrução, escrevia tudo errado, deixava 

escrito no quadro, aquelas coisas... Então o Seu Valter, não sei se o 

Seu Valter ainda era o presidente do centro nessa época, achou por 

bem fechar a escola, porque não estava tendo muito progresso. 

Estava, ao contrário, ensinando errado. Aí fechou a escola 

(MACHADO, 2008). 

 

Com a precariedade do ensino, o não-incentivo do município e a falta de 

professorado, a experiência findou-se antes de 1954. Mas essa ação de ensino foi a mola 

mestra que impulsionou algumas senhoras espíritas, ligadas a esse Centro, a 

oficializarem a Sociedade de Senhoras de Amparo à Infância. A Sociedade de Senhoras 

foi fundada em 26 de outubro de 1953 e reunia-se no Centro Espírita Eurípedes 

Barsanulfo. Seu objetivo principal era a construção do Lar da Criança, orfanato 

destinado a acolher a criança desvalida da região. A pedra fundamental do Lar da 

Criança foi lançada no dia 10 de janeiro de 1960, no antigo terreno, cedido 

posteriormente à construção da Casa dos Velhos Bezerra de Menezes, contando com 

representantes de destaque como o orador espírita baiano Divaldo Pereira Franco, a 

então inspetora regional de ensino Izabel Bueno, o deputado Daniel de Freitas Barros, 

representantes espíritas da cidade e região, além de representantes das lojas maçônicas. 

Mas um ofício do Departamento Nacional da Criança, datado de 23 de junho de 1960, 

interrompeu a obra, pois a localização em frente ao Asilo de Dementes não era 

aconselhada. Foi assim que o Lar da Criança começou a ser construído numa chácara 
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que se encontrava nas imediações da cidade, oferecida pelo então prefeito municipal, 

doutor David Ribeiro Gouveia. A obra só fora concluída em 1969. 

Com o advento do “Pacto áureo”, a UMEI predispôs-se à fundação do 

Educandário Ituiutabano, escola ginasial gratuita, na cidade de Ituiutaba, e que foi 

construída entre os anos de 1954 e 1958. Assim que o Asilo de Dementes foi 

inaugurado, em 1956, as campanhas a favor da construção dessa escola tiveram maior 

ênfase, fundamentando-se, principalmente, na renda vinda dos bailes da “Rainha do 

Arroz”.  

O Educandário Ituiutabano foi o marco mais expressivo deixado pela UMEI à 

comunidade de Ituiutaba, pois em sua instalação não havia curso ginasial secundário 

gratuito na cidade. Ituiutaba contava apenas com três escolas secundárias sendo o 

Colégio Santa Teresa e o Colégio São José, confessionais católicas; e o Instituto 

Marden, particular. Essas escolas cobravam mensalidades que dificultavam o acesso da 

população carente oriunda do até então único grupo escolar da cidade, o João Pinheiro, 

pois o segundo grupo escolar havia sido instalado a pouco tempo. 

Assim, o Educandário foi inaugurado pela UMEI, com início do ano letivo 

datado em 9 de fevereiro de 1958. O curso ginasial foi oferecido gratuitamente a toda 

população, mesmo sendo a escola de cunho particular, compondo um total de 30 

matriculados no primeiro ciclo. Já o curso primário foi instalado como Grupo Escolar de 

Ituiutaba, e era estadual. Nesse primeiro ano de funcionamento, quase 600 crianças 

iniciaram as atividades escolares. 

Muitas peculiaridades envolveram o Educandário Ituiutabano, que o 

diferenciaram das demais escolas da cidade e até mesmo daquele momento, num âmbito 

mais geral. Seu prédio foi construído por meio de doações e campanhas e da mesma 

forma manteve-se a escola, pois esta não parou de crescer. Para comportar o aumento 

constante de alunos, as campanhas continuaram para ampliação do prédio, compra de 

carteiras, material didático e de limpeza, entre outros. Os professores eram em sua 

maioria voluntários e poucos recebiam uma pequena contribuição, muito aquém do 

salário docente da época. 

Pela falta de escolas e oportunidades, o Educandário tornou-se um marco para a 

escolarização da comunidade carente da cidade, haja vista o seu crescimento como 

podemos verificar: 
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Quadro 03: Número de turmas no curso Ginasial do Educandário Ituiutabano 

ANO QUANTIDADE 

DE TURMAS 

1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 4º CICLO 

D V N T D V N T D V N T D V N T 

1961 04 1 - - 1 1 - - 1 1 - - 1 1 - - 1 

1962 06 2 - 1 3 1 - - 1 1 - - 1 1 - - 1 

1963 08 2 - 2 4 1 - 1 2 1 - - 1 1 - - 1 

1964 12 1 - 5 6 1 - 1 2 1 - 2 3 1 - - 1 

1965 10 1 - 3 4 1 - 1 2 1 - 1 2 1 - 1 2 

1966 - - - - - - - - - -  - - - - - - 

1967 - - - - - - - - - - - - - -  - - 

1968 22 1 1 8 10 1 - 4 5 1 - 3 4 1 - 2 3 

1969 23 4 1 5 10 2 - 3 5 2 - 2 4 1 - 3 4 

1970 18 3 1 4 8 1 - 4 5 1 - 2 3 - - 2 2 

1971 15 1 1 4 6 1 - 3 4 1 - 1 2 1 - 2 3 

 Fonte: Relatórios Anuais do Educandário Ituiutabano de 1961 até 1965 e de 1968 até 1971. Arquivo da 

SRE de Ituiutaba. 
 

Este desenvolvimento, por meio da quantidade de salas de aula, pode ser um 

mecanismo de analise do crescimento da escola, contando ainda com as listas de 

presença que apresentaram salas muito numerosas, chegando haver turmas variando 

entre 100 e 120 alunos. Verificamos que somente a partir de 1970 as turmas deixaram 

de aumentar, começando uma estabilização. 

Vários fatores estão implícitos neste quadro. O primeiro diz respeito ao 

constante êxodo rural, entre as décadas de 1960 e 1970, já relatadas acima. O segundo 

fator importante, é que durante essas mesmas décadas houve um significativo aumento 

de escolas públicas com oferta de Curso Primário na cidade, o que não se igualou a 

abertura de cursos ginasiais. Por isso o alto índice de matriculas no Educandário.  

Também, de acordo com a movimentação da escola, encontramos que o 

Educandário foi pioneiro na cidade, com a implantação do ensino secundário: 

 

Quadro 04: Movimentação do Educandário Ituiutabano 

INÍCIO CURSO CARACTERÍSTICA ENCERRAMTENTO OBSERVAÇÃO 

 

1958 

Ginasial Ginásio do 

Educandário 

Ituiutabano 

 

1978 

Portaria de 

autorização 442/58 

de 10/5/58 

 

1965 

Normal Colégio Normal do 

Educandário 

Ituiutabano 

 

1972 

Decreto n. 8.331 de 

20/5/65, publicação 

da portaria 21/5/65 

 

1967 

Técnico em 

Contabilidade 

Curso de 2º grau 

Técnico de 

Contabilidade do 

 

1978 

Portaria de 

autorização n. 121 

de 5/4/67 
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Educandário 

Ituiutabano 

Fonte: Relatórios Anuais do Educandário Ituiutabano (1958 até 1974) 

 O curso Normal e Técnico em Contabilidade foram os primeiros a serem 

oferecidos gratuitamente á comunidade, haja vista que até então, somente as escolas 

confessionais católicas e particulares os ofereciam. Foi dessa maneira que os alunos 

puderam prosseguir seus estudos também nessa nova modalidade implantada e se 

formarem. 

Assim o Educandário diferenciou-se não só por sua ação inovadora, na 

implantação dos diversos cursos, mas também em seu cotidiano e práticas, pois muito 

do que foi desenvolvido em seu projeto educacional, igualou-se a outras experiências 

em educação espírita pelo Brasil, principalmente as desenvolvidas por Anália Franco e 

Eurípedes Barsanulfo.  

Como pudemos apresentar, aqui se inseriu um breve percurso histórico da 

educação em Ituiutaba, apoiado pelos espíritas locais, seja a instalação do Orfanato Lar 

da Criança, da Escola José Dias Machado e do Educandário Ituiutabano, por ser esta 

pesquisa apenas um recorte de uma pesquisa maior já citada na introdução do trabalho. 

 

 

5. BREVES CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Pelos caminhos que o Espiritismo percorreu desde sua estruturação ou 

codificação, na segunda metade do século XIX, na França, até o século XX, no Brasil, 

percebemos que sua sedimentação esteve alicerçada num caráter tríplice que envolve a 

ciência, a filosofia e a religião. Dentre essas três pilastras, segundo a Codificação 

Espírita com suas Obras Básicas, percebemos que a preocupação com as necessidades e 

carências da humanidade, seja no sentido material ou moral, estiveram em evidência, e a 

natural institucionalização filantrópica e educacional deu-se e ainda ocorre, onde quer 

que existam adeptos. 

 Assim sendo, na segunda metade do século XX; principalmente no período entre 

as duas ditaduras, Estado Novo, de 1937 à 1945, e Ditadura Militar, de 1964 à 1984; a 

atuação dos espíritas no Brasil, visando abrandar as carências da população, quanto à 

saúde e educação, ficaram evidenciadas.  

 Foi assim que vimos surgir em Ituiutaba, a instalação de algumas obras 

assistenciais importantes, tais quais o Asilo de Dementes, o Abrigo dos Velhos, o 
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orfanato Lar da Criança, a Escola José Dias Machado e o Educandário Ituiutabano; 

entre as décadas de 1950 e 1960. Essas instituições ainda funcionam na cidade, 

estendendo seus serviços a toda região, com exceção do Orfanato Lar da Criança que 

tornou-se Creche Espírita Maria José Fratari, e da Escola José Dias Machado e do 

Educandário Ituiutabano que foram extintos. 

 Mas essas escolas tiveram uma expressão marcante durante o tempo que 

existiram, pois contribuíram sobremaneira para a escolarização da comunidade pobre da 

cidade, auxiliando a baixar os altos índices de analfabetismo e de pessoas não 

portadoras de cursos concluídos. Ainda hoje muitos ex-alunos do Educandário 

Ituiutabano integram boa parcela de profissionais liberais da cidade, pois prosseguiram 

os estudos universitários. Outros compõem índice expressivo no comércio e na 

indústria, e muitos dedicaram-se à docência sendo profissionais respeitados. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Instruir e educar para a pátria, era essa, pois a tarefa atribuída aos professores de 

primeiras letras no Estado Novo. Instruir, no sentido de desenvolver e prover 

conhecimento, desenvolvendo o caráter, a disciplina e as qualidades morais. Esse 

modelo de escolarização refletia o contexto histórico do Governo de Getúlio Vargas, 

vez que, caracterizado pelo nacionalismo exacerbado, pela necessidade de mão de obra 

qualificada para liderar o intenso processo de industrialização. Ao final do  final da 

segunda grande guerra Mundial e com a derrota do nazi-fascismo, o governo ditatorial 

de Vargas perde a coesão perante o intenso   processo de redemocratização, liderado 

pelas potências européias vencedoras da Segunda Guerra Mundial. Nessa perspectiva no 

viés da instituição escolar, exigia-se a formação de professores preparados para o 

cultivo do respeito, da democracia e da cooperação. Com a implantação do Estado Novo 

protegido pelo autoritarismo que marca o período e respaldado por um texto 

constitucional que restringe seus compromissos no setor educacional a oferta do ensino 

pré-vocacional e vocacional destinada às classes desfavorecidas, o governo mineiro, 

segundo PEIXOTO (2000), persiste na política de contenção, desobrigando-se de 

explicar sua ênfase nos métodos ativos, na modernização dos serviços e nas medidas 

restritivas. Concomitantemente, houve a ampliação das oportunidades escolares, as 

escolas normais no período ora citado vivenciaram um desenvolvimento mais acelerado, 

segundo Xavier, Ribeiro e Noronha (1994: 193). Alem das escolas normais, com a 

Reforma Capanema oportunizou-se a formação de quadros qualificados 

profissionalmente através de uma controlada expansão da rede pública de ensino, 

formando a chamada "elite da competência". 

mailto:clarissabinacio@terra.com.br
mailto:betanialaterza@netsite.com.br
mailto:Valima44@hotmail.com
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 Explicita-se que as escolas normais, no período em questão, não estavam 

estruturadas segundo as diretrizes estabelecidas pelo Governo Federal. Tal como o 

ensino primário, o ensino normal era assunto da alçada estadual.  

Ressalta-se ,segundo Xavier, Ribeiro e Noronha (1994:196), que a lei orgânica 

do ensino normal foi promulgada no mesmo dia em que foi promulgada a lei orgânica 

do ensino primário, tendo os mesmos efeitos administrativos que a última: centrou as 

diretrizes embora consagrasse a descentralização administrativa do ensino e fixou 

normas para implantação desse ramo do ensino em todo o território nacional. O decreto-

lei n° 8.530, de 2 de janeiro de 1946, que a instituía, oficializou como finalidade do 

ensino normal o seguinte:  

“1. Prover a formação do pessoal docente necessário às escolas primárias. 

 2. Habilitar administradores escolares destinados às mesmas escolas. 

 3. Desenvolver e propagar os conhecimentos e técnicas relativas à educação da 

infância.”.  

Eram, forçoso admiti-lo, finalidades bem definidas e objetivos pré-estabelecidos. 

Previam funções que, de qualquer forma, poderiam e deveriam ser preenchidas pelo 

ensino normal. 

O currículo determinado pelo artigo 7º, portanto fixo,apresentava algumas 

falhas, sobretudo com relação ao ensino normal do primeiro ciclo. Neste último, as 

disciplinas estavam assim distribuídas: 

  

2. A MODERNIZAÇÃO E OS MANUAIS DE CIVILIDADE 

 

No decorrer do século XX, o entrelaçamento de modernização passou a se 

constituir um dos eixos para a compreensão da dinâmica cultural dos anos do pós-

guerra, momento de intensificação sem precedentes no processo de modernização 

mundial. Berman (1986) acredita que este século representaria uma terceira fase da 

modernidade, que compreenderia o fenômeno da modernização, caracterizado pela 

ausência e fragmentação, pela dificuldade de mover-se entre as contradições e o 

conhecimento de si próprio.  Afirma também que os teóricos da modernização 

abordaram esse processo de formas extremadas com entusiasmo cego e acrítico ou 

condenando-o como um monólito. Julgaram tais visões como sendo limitantes, acerca 

de um fenômeno que reuniria uma série de fatores complexos. Porém, boa parte desses 

teóricos reconheceu que tal processo compreenderia um conjunto de mudanças globais 

tanto no plano interno quanto externo das diferentes sociedades. 
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Segundo Germani (1974), por modernização entende-se o processo de 

mudança social global, no qual se combinam as transformações na esfera produtiva e na 

esfera social com as que têm lugar no âmbito da política, salientando as especificidades 

existentes em cada caso particulares: 

 

Concebemos a modernização como um processo global no qual, entretanto, 

é necessário distinguir uma série de processos componentes. Em cada país, 

a peculiaridade da transição resulta em grande parte, do fato de que a 

seqüência, assim como a velocidade, em que ocorrem tais processos 

componentes, variam consideravelmente de país para país, por causa das 

circunstâncias históricas diferentes, tanto no nível nacional, quanto no nível 

internacional. (1974, p.206) 

 

Para esse teórico, a modernização social, por exemplo, deveria ser verificada 

mediante enumeração de seus subprocessos, como a crescente mobilização social da 

população, a urbanização, as mudanças demográficas (diminuição das taxas de 

mortalidade, natalidade e alterações na estrutura familiar), o desenvolvimento das 

comunicações, a ampliação dos estratos sociais médios, a extensão de direitos civis e 

sociais (educação, consumo, entre outros), o surgimento de associações voluntárias e de 

novas formas de recreação, redução das diferenças sociais. 

 

Residência urbana, educação e classe social são indicadores de um 

complexo de traços que caracterizam a vida ‘moderna’. Sua aparição, 

intensificação e difusão estão vinculadas com uma série de mudanças 

estruturais e, em particular, com o desenvolvimento econômico, com as 

conseqüentes mudanças no sistema ocupacional, aumento do nível de 

educação, nível de vida e costumes (ibidem, p.207). 

 

Estes complexos de traços, acima citados, caracterizam o que Germani 

denomina de “vida moderna”; e para tanto exemplificação da mesma, nos períodos 

estudados (1940-1950), no município de Ituiutaba, por meio do jornal Folha de 

Ituiutaba.  

Este período de intensa modernidade no país é caracterizado pela emergência 

de valores sociais destinados ao papel feminino da professora primária e que estão 

ligados à moral e à construção de homens e mulheres civilizados e, portanto saudáveis. 

Os manuais foram amplamente divulgados no ambiente escolar e sinalizam condutas e 

valores preciosos para formação de professores. Segundo Cunha (2006), os manuais de 

civilidade eram considerados vetores de sistemas de valores, ferramentas para 

consolidação das formas e dos códigos morais e sociais. 

Neste sentido, escrever uma carta significaria expressar bons modos de 

civilidade, a qual contemplava a letra, o vocabulário, a forma de tratamento e da estética 
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de embalagem. Todos estes pressupostos permitirão a compreensão do tempo e do 

espaço que viveram as alfabetizadoras, objeto de nossa investigação numa sociedade 

considerada moderna, mas que no interior de Minas Gerais, com parcas expansões no 

que se refere ao ensino público na cidade de Ituiutaba/MG. 

 

3. GÊNERO E FORMAÇÃO DOCENTE 

  

Desde a Colônia, herdaram-se hábitos e costumes aristocráticos, que 

relacionavam a imagem da mulher à maternidade, à imagem santificada e às prendas 

domésticas, enquadrando-as como “boas mães”. Segundo Rousseau (1968), o espírito 

de doçura que a mulher encarnava em seu papel feminino não combinava de forma 

alguma com o raciocínio lógico-matemático. Perpetuando, assim, a imagem angelical 

incapaz de ministrar aulas de geometria. 

Todavia, as transformações pelas quais a sociedade passou ao longo dos 

séculos não eximiram e extinguiram a ideologia de que “as primeiras letras” devem 

estar a encargo, única e exclusivamente, das mulheres. Vislumbra-se, portanto, a 

posição discriminadora na sociedade neste aspecto. 

Lopes (1991) demonstra que o presente tema pode ser visualizado já nos 

séculos XVII e XVIII, através do seguinte registro: Então teciam, bordavam, cantavam, 

tocavam, diziam poemas, e às vezes contavam e liam. E rezavam. E ensinavam a outras. 

Deduz-se então que desde a primeira metade do século XVIII, a imagem da 

professora está relacionada à estima pela função, à afeição pelas crianças e à paciência. 

Estes talentos “inatos” à mulher a ajudaram construir seu caminho profissional. 

Observa-se até mesmo no ordenamento jurídico a concepção, predominante na 

sociedade, da imagem da mulher associada à maternidade, pela Lei de Instrução (1927) 

que designa a atenção às mulheres porque são elas que dão a primeira educação aos seus 

filhos, o que concede a elas a responsabilidade em formar homens bons ou maus. Pode-

se observar esta pertinência já na década de 1940-1950 com a contribuição de Fischer 

(2005): 

Auto exame de uma professora 

Querida professora, você é do tipo que se sente ofendida, quando a diretora 

lhe faz alguma observação? Convido-a, para juntas, fazermos um auto 

exame, quase um exame de consciência. Coragem! Você chega à escola 

sempre no horário estabelecido a tempo de assinar o ponto descansadamente 

para depois conduzir seus alunos à aula, você aceita com naturalidade as 

tarefas extraordinárias que a diretora lhe destina? (...) Você se penteia ou 
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prende os cabelos dentro de uma rede porque não tem tempo de cuidar 

deles? E sua maquiagem? Ela é necessária sim, mas lembra-se de que é para 

a escola e não para o teatro que você vai. (...) Você é das que senta sobre a 

mesa... e com as pernas cruzadas? (... as professoras devem ser pessoas 

diferentes, maravilhosas!) (RE, nov./1951, p. 39).  

 

A profissão estava ligada a uma missão própria da mulher, como missão tão 

própria do gênero feminino. 

Ao consagrar a mulher professora por sua natureza materna capaz de professar 

na maternidade espiritual, interligava-se, concomitantemente, vida profissional e 

familiar.  Este era o único caminho que se abria à possibilidade de uma ocupação para a 

mulher que não fosse só a do lar. 

Nesse sentido, diz Novaes (1984):  

 

Nos fins do século XIX, a Escola Normal cumpre funções de dar formação 

profissional, aumentar a instrução e formar boas mães e donas-de-casa, 

funções essas que sem maiores alterações persistem até a atualidade. 

 

Percebe-se que a mulher consciente ou inconscientemente, utiliza desse 

estereótipo para driblar socialmente o marido e, até mesmo, o pai, para aprimorar-se 

como “mãe” e “esposa” e profissionalizar-se. São os dribles ou estratégias, como diz 

Bourdieu (1987), para conquistar seu projeto de vida.  

No sentido de missão / apostolado, as mulheres vão, paulatinamente, 

conquistando seu espaço de professoras, avançando no processo social, como se vê na 

citação de Lopes (1991), onde a autora, criteriosamente, expõe a posição da mulher 

diante da carreira de professora. 

Ao investigar a posição da mulher perante o trabalho, neste estudo, está-se 

recompondo todo o processo de socialização que ela viveu. 

Diz Lopes (1991): 

 

…Que a mulher insinuou-se mansamente no ensino primário e foi aos 

poucos afastando o homem. As leis e as praxes a mantiveram arredada por 

muito tempo da administração, alegando-se como elementos irremovíveis os 

excessos de sua afetividade e a insegurança do seu temperamento. Mas a 

resistência cedeu (Almeida Júnior, na associação das Professoras de São 

Paulo, em 1933). 

Esse temperamento ainda ia dar o que falar... a instrução primária em 

Minas está entregue às moças dedicadas e hábeis, que bem se compenetram 

do papel que lhes compete na educação e na alfabetização das crianças. O 

Bueno Brandão possui um corpo de professoras competentes e carinhosas 

de seus deveres e da missão de educadoras (No “Estado de Minas”, a 

comemoração do dia da professora, 1931). 
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Cria-se então um mito do docente passivo frente às condições de classes e de 

gênero.  

A teoria professora-mãe continua a operar sobre o Magistério até os dias atuais. 

Assim, diz Brushini e Amado (1988): 

 

Sob a influência de correntes de pensamento que consideravam a mulher, e 

somente dela, dotada biologicamente pela natureza com a capacidade de 

socializar as crianças, como parte de suas funções maternas, e 

considerando que o ensino de crianças, na escola elementar, era visto como 

extensão dessas atividades, o Magistério primário, desde o século passado, 

começou a ser considerado profissão feminina por excelência. Os baixos 

salários oferecidos reforçavam essa associação, a ponto de se encarar como 

desonroso e até humilhante, para o homem, o exercício dessa profissão 

(1988, p. 5). 

 

A Igreja Católica, conforme as referidas autoras, acima, abriu espaço para as 

mulheres no Magistério, visando à manutenção dos princípios morais, o que era 

humilhante para os homens, numa sociedade patriarcal, onde as questões de gênero se 

vinculavam a salários. 

Com efeito, Lopes (1991), diz respeito do ser materno e professora que a 

mulher traz dentro de si: 

 

Mães espirituais, mães intelectuais. Mães. Naturais? Professora/mãe. Mater 

et Magistra. Seu temperamento — que impede e que obriga —, sua missão, 

seu apostolado, sua vocação. A mente iluminada, o coração abrasado, mestra 

e mãe, para sempre bendita… O sacerdote purifica-se para receber o Deus da 

perfeição. A professora, qual sacerdotisa, deveria purificar-se, cada dia, mas 

para se dar às almas inocentes, insuflando-lhes a sua própria alma (Na 

Revista. do Ensino MG, 1934). Encontra-se na mestra uma segunda mãe / Que 

tem sempre um carinho e que um consolo tem / Para o aluno rebelde e para o 

pouco atento./ E quem do ensino entende o encanto, logo vê/ Que somente a 

mulher poderá com proveito / Exercer a função de lhes mostrar o efeito / Da 

instrução, dessa grande e sublime alavanca / Com que o homem remove a 

mais tremenda tranca: / Instruir, educar…Missão nobre e divina… / 

Professoras que andais pelo mundo ensinando / Bem mereceis a Deus… (Na 

Revista Brasileira de Pedagogia, 1934). …sereis mais do que professores, 

porque sereis professoras.Tendes com isto de desenvolver vossa atuação 

pedagógica em uma atmosfera verdadeiramente maternal (Everaldo 

Backheuser, paraninfando na Escola Normal de Ubá, em 1934). 

 

 

4.A EDUCAÇÃO  EM MINAS NO ESTADO NOVO 

 

Segundo PEIXOTO (2000), Minas Gerais se antecipa ao Estado Novo e a 

educação é encarada como um fator capaz de contribuir para legitimar o novo regime e 

como difusão ideológica. Sua importância é utilizar-se da função do docente para 

instruir os alunos na perspectiva do Regime Autoritário. O receio deste período era 
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conter a todo custo as manifestações e o avanço das idéias comunistas na sociedade 

mineira.  

Para tanto, PEIXOTO (2000, p. 98) explica que, antes mesmo do golpe de 

1937, o Dec nº 1.007 de 22/10/1937, institui “comissão para formular sugestões no 

sentido de maior eficiência no ensino cívico na escola de Minas Gerais” e o Dec 1.008, 

da mesma data, “nomeia comissão para orientar a propaganda anticomunista, por meio 

de jornais, revistas e rádio, difusão e fazer censura a todas as obras de caráter didático, 

técnico, político-social ou simplesmente literário, que tenha por finalidade direta ou 

indireta, propagar idéias comunistas”.  

Nessa perspectiva, a autora, ainda, explica que apesar de toda propaganda de se 

criar a imagem de um Estado educador, nesse período histórico, surgem nos jornais 

denúncias sobre o salário pago aos professores e a precariedade do ensino. PEIXOTO 

(2000, p. 102) faz referência ao professor Ayres de Matta Machado Filho, num balanço 

do período assim se manifesta: 

 

Posso afirmar que o período mais negativo para a educação foi mesmo o 

período do Valadares. Além de outras, Benedito Valadares suprimiu várias 

escolas normais- a de Montes Claros, Diamantina e outras. A explicação que 

se costuma dar é que as escolas católicas teriam começado a se queixar dos 

bispos, da concorrência que as escolas públicas, com seu ensino gratuito, 

estavam fazendo às escolas particulares...é uma coisa que não se perdoa ao 

Valadares.  

 

No entanto, o projeto de integrar ideologicamente as normalistas a serviço da 

pátria, adestrando os seus sentidos, as tornava fiéis à ideologia autoritária do governo 

getulista. Assim, a educação escolar, neste contexto histórico, difundia os idéias e 

escopos da política ora vigente. 

A seguir, apresenta-se a educação no município de Ituiutaba. 

5. A EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA 

 

Sobre o momento de gênese do primeiro grupo escolar do município de 

Ituiutaba, naquele contexto denominado Villa Platina, explicitam Ribeiro & Silva 

(2003):  

No momento da criação e implantação do Grupo Escolar de Villa Platina, 

era agente executivo Fernando Alexandre Vilela de Andrade (1908 a 1911), 

fazendeiros e portador de «diploma científico» (Minas Gerai,1908, p. .910,) 

Villa Platina é descrita como uma  «próspera localidade do Triângulo 

Mineiro ». Na mesma matéria, há um depoimento de uma autoridade 

policial que destaca: “a instrução tem sido a principal preocupação, não só 

do povo, mas também do governo municipal” (...) E para se afirmar as 

nossas asserções,  estão aqui “o Colégio São Luiz sob direção particular; o 

grupo escolar cuja adaptação do prédio já se concluía, (...)” As referências 
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em termo de produção econômica do município, naquele momento, eram a 

rizicultura e o gado Vacum, mas havia um prognóstico de a cidade 

industrializar-se. Pode-se inferir, portanto, a capacidade de sua elite para 

pressionar a nova modalidade de ensino primário .Como observado 

anteriormente, o agente executivo naquele momento era fazendeiro e junto a 

ele, com um desejo de construção de um grupo escolar, estavam outros da 

mesma atividade.   (...) Além disso, pode-se inferir articulações no âmbito 

da política entre o domínio/poder estadual e o domínio/poder local, seja em 

sua manifestação tradicional, seja na moderna. 

 

Como demonstrado pela citação, o atual município de Ituiutaba com seus 

representantes tiveram ascendência suficiente para a implantação de um Grupo 

Escolar na cidade. O aludido Grupo Escolar transcendeu sua função pedagógica, 

também segundo Ribeiro & Silva (2003), mudou hábitos dos tijucanos, passando a 

ser um dos protagonistas do município, tanto na esfera cultural (sentido restrito) 

quanto na esfera esportiva. O Grupo Escolar, portanto, foi uma das cunhas do 

processo de modernização, adentrando no interior do Brasil, no caso, na antiga Villa 

Platina. 

Nessa perspectiva, o Grupo Escolar de Villa Platina articulou-se com o 

regional e o nacional. 

Entre a instalação do primeiro Grupo Escolar em Ituiutaba – 1910 - e o 

segundo Grupo Escolar – 1947 - denominado Ildelfonso Mascarenhas da Silva ocorre 

uma lacuna da esfera pública nos negócios da Educação de 37 anos. No ano de 1947, o 

Secretário da Educação do Estado Professor Ildelfonso Mascarenhas juntamente com 

Chefe de Gabinete Dr. Hélio Benicio de Paiva conseguem instalar em Ituiutaba uma 

segunda instituição educacional municipal, o Grupo Escolar (de ensino primário) 

Instituto Ildelfonso Mascarenhas. Nomearam como diretora Maria Moraes. Esse 

acontecimento demonstra o pouco interesse em atender a demanda de alunos existente 

na região, o que demonstra um paradoxo, pois a população estava carente de 

escolarização, quando na instalação do segundo grupo escolar, Ildelfonso Mascarenhas 

inicia suas atividades contando com cerca de 460 alunos, número este que elucida o 

interesse da população com a escolarização. 

No dia 12 de Julho de 1947, o Município recebeu seu primeiro curso supletivo 

sediado no grupo escolar Ildelfonso Mascarenhas. Seu objetivo maior era o de formar 

uma mão-de-obra qualificada capaz de atender a demanda das nascentes indústrias da 

época, e Ituiutaba não fugiu à regra. A partir desse período, se viu diminuir 

drasticamente os índices de analfabetismo no Brasil. 

Em 1949, Ituiutaba dispunha de cinco instituições que ministravam o ensino 

primário, como o Instituto Marden, Grupo Escolar Ildelfonso Mascarenhas da Silva, 

Escola Santa Teresa e Ginásio São José. O abandono do Triângulo Mineiro pelo Estado 
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é denunciado no jornal de Ituiutaba, relembrando que em época de eleição “se promete 

tudo e logo se esquece”.  

Por volta dos anos 50, os problemas do município de Ituiutaba referentes à 

educação se agravam ainda mais. O grupo escolar Mascarenhas até então não possuía 

prédio próprio para seu funcionamento e o grupo João Pinheiro necessitava de urgente 

reforma, mais as verbas nunca saiam. O governo então decide liberar o valor de 

Cr$163.434,60, para a reforma do grupo escolar João Pinheiro e um orçamento de 

Cr$564.000,00 para a construção do grupo escolar Mascarenhas.  

Em 18 de maio de 1952, um incêndio avassala com grupo escolar João 

Pinheiro destruindo a biblioteca, grande parte do assoalho, o teto todo do pavilhão 

central. Este grupo ficou fechado por mais de um ano, devido negligencias políticas e 

mesmo depois de acabada a construção do prédio, ainda manteve-se fechado por falta de 

mobiliário. Inúmeras crianças foram prejudicadas, ficando sem aulas. A cidade já não 

tinha escolas suficientes para atender a demanda de alunos, e com a desativação de uma 

delas a situação se agravou. O Grupo Escolar Mascarenhas, nesse momento, para além 

de não possuir um prédio próprio para a realização de suas atividades, ainda contava 

com um excesso de alunos. Não se sabe ainda quando seria construído um prédio para 

esta escola. 

Enquanto uma instituição pública se encontrava fechada pela incapacidade de 

seu prédio funcionar, e outra com um número excessivo de alunos, o colégio Santa 

Teresa inicia a construção de seu exuberante prédio, destinado somente à educação de 

meninas no ensino convencional. 

Esses investimentos nas escolas privadas e a quase inexistência de escolas 

públicas, demonstram uma seletividade em relação à população que continham acesso 

ao ensino, já que a maioria da população brasileira era constituída por pessoas que 

viviam com renda mínima. 

Logo, a justificativa demográfica fica totalmente prejudicada, pois o 

surgimento de quatro escolas é indicativo de uma demanda efetiva pelo ensino. E, mais, 

demonstra que o privado teve um papel decisivo na implantação de escolas primárias 

em Ituiutaba. Nestes termos, o quadro abaixo corrobora com a problematização do 

presente trabalho. 

 

Quadro das escolas urbanas de Ituiutaba (1900-1940) 
 

Período Escolas Públicas Escolas Particulares 

  - Escola do Professor Jose de Alencar 
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Fonte: Depoimento de Hélio Benício de Paiva (2001). Dissertação de mestrado, p.55. 

                                          

 

Conclui-se que o Grupo Escolar João Pinheiro teve sua gênese no projeto de 

modernização da republica, apresentando-se como um dos símbolos desta modernidade, 

entretanto, atendia, prioritariamente, a elite político-econômica local. A elucidação 

desta elite dentro do Grupo escolar se verifica na presença de professores que eram 

representantes das oligarquias de poder, cita-se como exemplo, Alzira Alves Vilela, 

filha do primeiro agente executivo de Ituiutaba, não obstante com o posterior 

surgimento da Escola 13 de Maio, posteriormente e legalmente denominado Machado 

de Assis aliado à criação do segundo grupo escolar de Ituiutaba Ildelfonso Mascarenhas 

da Silva, o majestoso prédio do Grupo Escolar João Pinheiro com a “rotinização” do 

“ensino primário” conseguiu transcender aos parâmetros educacionais iniciais 

republicanos, consolidando, assim, sua função social de servir indistintamente. 

Concomitantemente, surgem escolas privadas laicas e confessionais que 

atendiam à elite dominante, mas ao mesmo tempo abrangiam por via de bolsas de 

estudos uma parcela da população de menor escala social. Devido ao desinteresse do 

poder público no que tange ao investimento em educação, até a década de 1950 o ensino 

público deteriorou-se em contraste com a plena ascensão do ensino privado. Nessa 

perspectiva, o majestoso palácio republicano paradoxalmente tem sua derrocada 

promovida pela mesma fonte de sua criação, o Estado. 

Em relação às normalistas do período de 1940-1950, na região de Ituiutaba,  

percebe-se que as mesmas tendiam a cumprir uma função formadora que se expressam, 

ora no discurso do elogio, de enaltecimento à figura da Mestra, ora no discurso do 

sacrifício, da abnegação da mulher, mesmo com a precariedade herdada do Estado Novo 

em Minas Gerais. 

 No que tange especificamente à década de 1950, observa-se que a tônica do 

discurso sobre o magistério permaneceu a mesma herdada da década de 40, vez que  faz 

 

1901/1910 

 

- Grupo Escolar  

João Pinheiro 

- Escola do Professor Afonso José 

- Colégio Santa Cruz 

- Externato/Colégio São Luiz 

- Colégio Santo Antônio 

1911/1920 - - Por insuficiência de dados não foi possível elencar as escolas 

desse período 

1921/1930 - - Colégio das Irmãs Belgas  

- Instituto Propedêutico Ituiutaba 

- Escola São José (popularmente Escola do Laurindo) 

1931/1940 - - Instituto “Marden” 

- Colégio Menino Jesus de Praga 

- Colégio Santa Tereza 

- Colégio São José 
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referência à magnitude da missão de educar. De maneira que, foram consolidados 

determinados paradigmas comportamentais associados à figura da mulher, como mãe, 

educadora e construtora da nação, via instrução de “cidadãos/filhos” prósperos e cultos, 

obedecendo ao discurso de ordem e progresso. Essa ideologia , norteada na associação, 

estabelecida com força na época, entre magistério e condição feminina, continha  

também a ênfase em um viés religioso, representação que aparece de forma muito 

repetida nas publicações analisadas e que, segundo vários estudos, possui um forte 

sentido de permanência em nossa história. 

  

 

5. METODOLOGIA 

 

1ª Fase: Organização Geral da Pesquisa - Neste momento foi realizado 

levantamento junto à imprensa local e regional do período selecionado (1940 a 1960). 

2ª Fase: Levantamento de Dados - Nesta fase, foi realizado o levantamento 

propriamente dito da documentação e foram realizadas entrevistas com professoras 

primárias da década de 1940 a 1950.  Analisando-se, por meio da memória trazida por 

fatos marcantes na história das depoentes, a relação entre o comportamento da 

professora primária com os manuais de boa conduta utilizados naquele momento 

histórico e assim compreender o papel feminino na história da formação da professora. 

3ª Fase: Checagem das Análises - A partir do suporte teórico adquirido 

através das leituras e, ainda, dos dados coligidos e organizados, pode-se passar à análise 

e à tentativa de comprovação das categorias utilizadas para a análise. 

4ª Fase: Elaboração de Relatório - Momento em que procederá à elaboração 

do texto conclusivo. Todas as categorias de análise já estarão avaliadas, as temáticas 

estabelecidas, bem como o referencial teórico utilizado. 

Os resultados de nossa investigação são parciais. Das fases propostas foram 

realizadas a 1ª Fase - Organização Geral da Pesquisa, 2ª Fase - Levantamento de 

Dados e parte da 3ª Fase - Checagem das Análises.  

 

6. RESULTADOS 

 

O depoimento de duas professoras primárias que viveram no período estudado 

pode confirmar o isolamento geográfico social do município e as conseqüências deste 

para as dificuldades de inserção na rede pública. Concomitantemente, aos problemas 
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ligados à profissão de professora, ao estudo do papel feminino da mesma e aos manuais 

de boa conduta para moças de bem da sociedade observamos a inter-relação dos 

mesmos e as formas de seleção de moças, professoras primárias, para trabalharem em 

escolas públicas, principalmente as municipais.  

Segundo os depoimentos, detectamos que as normas e os regulamentos de boa 

conduta da época permitiram também que algumas professoras conquistassem o seu 

trabalho no campo da educação, utilizando-se das normas de boa conduta como forma 

de estratégia para conquista de seu espaço social. Segundo BOURDIEU (1989): 

 

os símbolos são instrumentos por excelência da integração social”: 

enquanto instrumento de conhecimento e de comunicação, eles tornam o 

consensus a cerca do sentido do mundo social que contribui 

fundamentalmente para a reprodução da ordem social: a integração 

“lógica” é a condição da integração moral (1989, p.10). 

 

Assim, é possível visualizar o processo simbólico como mediador de força e de 

estratégias para que possa discutir questões que seriam atribuídas a uma professora 

primária no interior do estado de Minas Gerais, vivendo em um processo de 

profissionalização docente demarcado pelas limitações locais devido às parcas 

expansões do ensino público em Ituiutaba, nesse período, cenário que se modificaria nas 

décadas seguintes. Desta forma, a memória trazida nos relatos da professora primária e 

os vestígios daquela, vão além do valor estimativo, constituem-se também como 

documentos contextualizados e reveladores da história local. Os mesmos contribuíram 

para a compreensão do sistema escolar em uma época de transição de uma sociedade em 

amplo processo de urbanização e modernização, o que refletiu na formação das 

normalistas aqui estudadas que testemunharam esse contexto histórico. Vislumbra-se 

que as entrevistas semiestruturadas desta pesquisa foram transcritas e analisadas pela 

autora proponente. Observa-se que, durante o período de 1940 a 1950, os cargos 

educacionais eram todos por indicação, ou seja, não havia eleição, desde a direção à 

equipe docente. A formação docente era qualificada pelo Curso Normal, que tinha 

duração de três anos e era seguido ao ginásio.  

O município de Ituiutaba oferecia o Curso Normal no Instituto Marden. 

Algumas docentes se formaram em São Paulo, em colégios tradicionais de ensino 

confessional, como o Santa Marcelina, instituição esta destinada a receber meninas-

moças da elite econômica, que funcionava em forma de internato. 

Conclui-se que a formação de normalistas deste estudo se consolidou nos 

centros de referências educacional do país, entretanto as mesmas ministravam aulas na 

cidade de Ituiutaba em situações precárias, sem poder reinvindicar contra as condições 
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de trabalho vislumbradas, pois segundo FISCHER (2005), a missão da professora é de 

colaboradora predileta de Deus, um ser quase divino.   

Concomitantemente, a educação do município de Ituiutaba foi relegada pelo 

governo do estado por 37 anos. O acontecimento que alude esta assertiva é a 

permanência de apenas uma instituição pública por 37 anos, o Grupo Escolar João 

Pinheiro. Ressalta-se também que o Grupo Escolar Idelfonso Mascarenhas não possuía 

prédio próprio e permaneceu nesta condição por 30 anos.  

 

CONCLUSÃO 

 

Compreende-se que a modernidade permitiu a emergência de valores sociais 

que possibilitaram o ingresso da mulher na profissão do magistério. Os anos 

O processo de industrialização e, concomitantemente, a intensa urbanização 

provocaram a transferência da mão de obra masculina do magistério para as indústrias, 

compondo o operariado. 

Nesse processo, os manuais de boa conduta foram enfáticos na determinação 

do papel feminino da professora primária. . Por conseguinte, a valorização da profissão 

docente, como missão, foi um dos valores instituídos pelos manuais,ou seja, o ofício de 

professora era quase de sacerdócio, com característica de trabalho precarizado, baixa 

remuneração, turnos exaustivos de trabalho, no entanto, não havia espaço para 

reivindicação. Assim, a professora era “colaboradora predileta de Deus”, eram mestras 

sempre dispostas para a íngreme escalada do dever e a constante tentativa de se atingir 

os “bens eternos”. Por isso, a professora é “mãe espiritual” e, logo “ensinar é criar a 

alma”. Percebe-se, pois que o magistério é vocação e a docente não era reconhecida 

socialmente como uma profissional.   

A formação das professoras entrevistadas realizou-se nos colégios Normais 

mais importantes do país, e, geralmente, essas moças eram de família de escala sociais 

privilegiadas, participavam do processo de determinação do poder político, uma vez que 

este era representado pelas oligarquias rurais. Nessa perspectiva, escolhidas e nomeadas 

pelo poder público para assumir a docência no ensino primário. 

Assim, verificou-se a intrínseca relação entre a formação docente, os saberes e 

as práticas pedagógicas e culturais produzidas no ensino primário nas décadas de 1940 a 

1950 na cidade de Ituiutaba, Minas Gerais.  
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É mister perceber, a partir deste estudo, que as histórias pessoais, a formação 

docente, condições de vida e de trabalho de cada professora interferiram direta e/ou 

indiretamente na re/constituição dos saberes e das práticas pedagógicas e culturais.  

Assim, essa pesquisa, além de trazer novos elementos para o debate acerca da 

formação de professores, proporciona também o significado histórico da docência no 

ensino primário nos meados do século XX. 

Conclui-se que na década de 1940 a 1950, conhecida como “anos dourados”, o 

Brasil vivenciou momentos de transformações político-culturais.  Para a profissão 

docente foi significou um período de consolidação da “cultura pedagógica” que cunhou 

o professor como um “ser especial”, detentor de um saber imprescindível e necessário, 

portador de uma missão: salvar as crianças da ignorância. Além disso, o “modo de ser 

professor”/mulher/mãe, a presença de um corpo comum de categorias de pensamento, 

de um sistema de idéias, de um habitus pedagógico, foram estruturando práticas 

culturais que objetivavam produzir a crença irrefutável de seu labor pela nação, 

educando as almas infantis e inocentes. Essa ideologia estava intrinsicamente 

relacionada aos dogmas religiosos pela Igreja Católica. Essas representações descritas 

realçaram  o papel do docente como um “anjo” protetor de almas e do bem estar 

nacional.  
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1. INTRODUÇÃO  
 

Este trabalho é parte de uma pesquisa mais ampla denominada “Modernização e 

Educação Pública no interior do Brasil: estudo de caso no Triângulo Mineiro (1930-

1960)”. Tal pesquisa insere-se no campo da História da Educação, particularmente no 

que tange à análise do lento processo de institucionalização da escola pública, no 

município de Ituiutaba, Minas Gerais, no período que abrange os anos de 1930 a 1960. 

A especificidade do recorte temporal aqui adotado tem relação com a ausência de 

instalação de escolas públicas nessa localidade durante um lapso temporal de 37 anos.  

Por conseguinte, procura-se estudar as reverberações no espaço público no que 

diz respeito às questões educacionais, por meio da observação das manifestações 

emitidas pelos poderes legislativo e executivo locais, além de matérias veiculadas pela 

imprensa sobre o universo educacional e da memória de alguns dos personagens que 

vivenciaram tal período. Assim, procura-se compreender como a ausência da educação 

pública era pensada no âmbito das elites políticas e autoridades educacionais do 

período.  

         O intervalo entre a instalação do primeiro Grupo Escolar de Villa Platina e o 

segundo – Grupo Escolar Ildefonso Mascarenhas da Silva - compreende uma das fases 

do processo de modernização brasileiro marcada pela consolidação do mercado interno, 

baseado na industrialização de algumas regiões e pela difusão da urbanização por todo o 

Brasil. No Triângulo Mineiro, também se observou essa tendência, assim como no 

município de Ituiutaba o qual teve sua população ampliada em 1920 de 20.772 para 

35.052 habitantes em 1940. 

  

 

2. CONTEXTO HISTÓRICO-CULTURAL DO MUNÍCIPIO DE 

ITUIUTABA NO PERÍODO QUE ABRANGE 1940-1950. 

  

 

mailto:Valima44@hotmail.com
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Vislumbra-se que, até a década de 1930, a economia da cidade de Ituiutaba girava 

exclusivamente em torno da atividade agropecuária. A partir de 1935, iniciou-se o Ciclo 

de Diamante no rio Tijuco, sendo que a partir do ano da década de 1950, o cultivo do 

arroz tornou-se predominante tendo seu ápice na década de 1960, quando o município 

de Ituiutaba foi considerado um dos Celeiros do Triângulo, sendo denominada de 

Capital do Arroz, até o fim dessa década. Neste contexto de desenvolvimento 

econômico, o problema educacional emerge no município, visto que 57% da população 

eram constituídas por analfabetos.  

Concomitantemente ao caráter desenvolvimentista acima descrito, destaca-se 

uma matéria jornalística no ano de 1947 do dia 14 de setembro, que alude a 

possibilidade de Ituiutaba ser escolhida, na Região B do mapa do Governo Federal, para 

Capital Federal ou estar incluída entre as regiões circundantes. Pela preciosidade da 

matéria intitulada “Mudança da capital Federal” para o estudo em questão, a 

transcreveremos a seguir: 

 

Conforme vimos anunciando, Ituiutaba tem sido freqüentemente visitada 

pelas subcomissões encarregadas da localização do futuro Distrito Federal. 

Todos os técnicos e os estudiosos que nos visitam não escondem o 

entusiasmo as grandes possibilidades que a região que circunda nosso 

município, venha a ser brindada com a preferência da comissão pró-

localização da capital, para a sede do governo federal. Há dias esteve entre 

nós o professor da Universidade de Sourborne, na França, Dr. Francis 

Ruellan, chefiando uma caravana de estudiosos. O ilustre visitante enalteceu 

a região como das mais ricas, e por delicadeza de sua parte, nos foi oferecido 

o mapa abaixo que representa a região B, estando no mesmo incluída grande 

parte do município de Ituiutaba. Oferecemos, pois à curiosidade de nossos 

leitores, em primeira mão, o único mapa até hoje publicado em que focaliza 

uma das regiões em estudo, para a localização da capital da República. 

Esteve, na semana findada, entre nós, mais uma comissão de geógrafos do 

Conselho Nacional de Geografia chefiada do Dr. Fábio Macedo Soares 

Guimarães, uma das figuras brilhantes que vem emprestando a grande 

responsabilidade da escolha da capital, todo o seu talento e dinamismo. 

Fazem parte ainda desta Comissão os Drs. Orlando Valverde, José 

Veríssimo e o nosso conterrâneo Speridião Faissol. Aos nossos visitantes 

desejamos felicidades na grande missão que lhes está confiada. 
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Figura I – Mapa que representa a região B, estando no mesmo incluída grande parte do município 

de Ituiutaba.  (Fonte: Folha de Ituiutaba – 14 de setembro de 1947). 

 

Mesmo este projeto não sendo concretizado, ele é sinalizador do grande 

desenvolvimento sócio-econômico vivenciado pelo município de Ituiutaba nas décadas 

estudadas. Entretanto, tal desenvolvimento na esfera econômica não é acompanhado por 

uma expansão no campo educacional público, uma vez que não se observou na cidade 

de Ituiutaba a multiplicação do número de escolas públicas, como ocorria em outras 

localidades mineiras.  

 

3. A MODERNIZAÇÃO E OS MANUAIS DE CIVILIDADE 

 

Ressalta-se que o projeto de modernização local, no período estudado, não incluía 

a difusão da educação pública, mas vinculava-se ao ensino privado, confessional ou 

laico. Nesse sentido, a concepção de democratização do ensino e de escola pública no 

Brasil, baseia-se nos referenciais teórico-metodológicos de Gadotti (2007), Saviani 

(2005) e Sanfelice (2005), entre outros. Esse último preleciona em relação à 

democratização do ensino: 

  

Por historiografia da escola pública no Brasil, penso que se está tomando 

mais uma vez a “escola estatal”, como sinônimo de escola pública. 

Evidentemente o conceito de “escola pública” está consagrado nos discursos, 

nos escritos, na legislação e na mídia. Nunca é demais, entretanto, voltar a 
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lembrar que público e estatal não são uma única e a mesma coisa. (ibidem, 

p.89) 

 

 Percebe-se, portanto que se trata de um equívoco converter em sinônimos os 

conceitos de “escola estatal” e “escola pública”. O que também é observado nas 

inquietações de Gadotti (2007), por meio de sua aguçada análise histórica com relação 

ao assunto, de acordo com que se segue: 

 
As classes populares reivindicam hoje escola pública, mas não querem 

apenas a extensão da escola burocrática do Estado. Querem discutir a função 

social dessa escola, colocando em questão os seus conteúdos e sua gestão. 

Esse novo movimento não põe em questão o papel do Estado como o 

principal articulador das políticas sociais. Põe em questão uma concepção da 

educação em nome da qual um contingente cada vez maior de crianças são 

expulsas da escola, por conta de uma avaliação burocrática e formal. Hoje 

esse movimento reivindica autonomia para definir o novo projeto político-

pedagógico da escola pública. Como já nos alertava o sociólogo Florestan 

Fernandes (In: BARROS, org., 1960:163-164) - um dos grandes líderes do 

movimento pela educação pública com caráter popular nos anos 60 - 

"democratizar o ensino não significa apenas expandir a rede de escolas, 

mantendo os padrões elitistas e o privilégio social”. 

 

 

 

Nessa perspectiva, a diferenciação e particularização dos termos aludidos é 

relevante para este estudo, na medida em que ao diferenciar a “escola pública” e a luta 

por uma “escola popular” no século passado, restringia essa luta por extensão da “escola 

pública liberal burguesa”, movimento que foi bastante tímido no município de Ituiutaba. 

Porém, na medida em que os educadores foram se assumindo como sujeitos da história 

e partícipes do processo de democratização da educação, emerge o que Freire (2000) 

denomina como consciência critica e projeto emancipatório de mundo.  

Assim, o discernimento conceitual entre a “escola estatal burguesa” e “escola 

democrática e popular” acontece na conjugação de ações emergentes e populares as 

quais pretendem reivindicar uma escola pública, não apenas pela sua extensão ou pelo 

quantitativo de prédios existentes no município, mas se coloca em pauta as noções a 

cerca da compreensão do que vem a ser a concepção de educação posta pela ideologia 

dominante, a qual resulta de um processo massificador do ensino, que leva a alienação 

dos alunos/cidadãos, da comunidade escolar inseridas neste contexto.  

Sendo assim, Gadotti (2007): 

 

Nas primeiras discussões observamos que a luta por uma escola pública de 

qualidade para todos, tinha uma história. Embora os republicanos no final do 

Império (1822-1889) tivessem defendido a bandeira da escola pública, apenas 

na década de 20 desse século, com a criação, em 1924, da Associação 

Brasileira de Educação (ABE) ‚ que a primeira grande batalha pela escola 
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pública foi travada. Os "Pioneiros da Educação Nova" (1932) puderam 

inscrevê-la definitivamente no texto constitucional de 1934. Porém, a 

primeira derrota chegou logo com a legislação autoritária do "Estado Novo" 

(1937-1945) de Getúlio Vargas. Com o fim do "Estado Novo", ressurge a luta 

pelo ensino público e gratuito, uma luta que durou quinze anos e que acabou 

num acordo entre privatistas e defensores do ensino público. Esse acordo foi 

consagrado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 

1961. Mesmo assim, a LDB representou um avanço que a política 

educacional do regime militar (1964-1985) não permitiu que fosse muito 

longe. A ditadura consagrou a política de privatização do ensino, em 

particular do ensino superior. Em 1963, 20% apenas do ensino superior eram 

pago. Nos últimos anos do regime militar (1980-1985), essa média 

ultrapassava os 80%. Os novos movimentos populares por educação pública, 

do início dos anos 80, não reproduziam as teses dos "Pioneiros da Educação 

Nova", da década de 20 e 30, nem os métodos de discussão da Lei de 

Diretrizes e Bases (1946-1961) e, tampouco, pretendiam refazer o caminho 

das "Convenções Operárias de Defesa da Escola Pública" do início da década 

de 60. A conjuntura era outra. Contudo, tanto nos anos 60 quanto nos anos 

80, a defesa da escola pública foi levada pra frente pelos setores 

progressistas. Os conservadores alinhavam-se principalmente na defesa da 

escola privada e da liberdade de ensino. 

 

 

Com essas perquirições, tem-se também a contribuição de Saviani (2005,) a 

respeito da história da escola pública no Brasil e das questões relativas ao conceito de 

escola pública com uma profundidade ímpar, de tal magnitude que consegue analisar 

dialeticamente o movimento histórico da escola em sua singularidade e, ao mesmo 

tempo, em sua amplitude e diversidade conceitual e histórica.  

Nesse viés, o conteúdo histórico proposto e as discussões advindas do mesmo dão 

visibilidade às especificidades e aos artifícios políticos que, na sua materialidade, 

possibilitam compreender uma das múltiplas mudanças educacionais, principalmente no 

que se refere à expansão da escola pública a partir dos anos 40, que a sociedade 

brasileira vivenciou, perpassando momentos fulcrais do processo sócio-político e 

educacional da “escola pública brasileira”.  

 
4. A EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA 

O município de Ituiutaba, a priori Villa Platina, recebeu seu primeiro Grupo 

Escolar em 23 de dezembro de 1908, o qual recebeu o nome de Grupo Escolar de Villa 

Platina. O primeiro diretor do Grupo Escolar Villa Platina foi Benedito Chagas Leite, 

antigo professor no Colégio Santo Antônio. Sua escolha foi negociada entre Tobias da 

C.Junqueira e a prefeitura, que condicionou a cessão do prédio do colégio Santo 

Antônio à indicação do primeiro diretor. Neste momento, a efetivação do diretor era 

indicação do poder executivo estadual. Negociações foram feitas e são indícios de 

traços inerentes à cultura política do país: o ostensivo apadrinhamento na ocupação de 



436 

 

cargos. Posteriormente o aludido Grupo escolar passou a se chamar “Grupo Escolar 

João Pinheiro”. 

Sobre o momento de gênese do primeiro grupo escolar do município de Ituiutaba, 

naquele contexto denominado Villa Platina, explicitam Ribeiro & Silva (2003):  

 
No momento da criação e implantação do Grupo Escolar de Villa Platina, 

era agente executivo Fernando Alexandre Vilela de Andrade (1908 a 1911), 

fazendeiros e portador de «diploma científico» (Minas Gerais, 1908, p. 910,) 

Villa Platina é descrita como uma «próspera localidade do Triângulo 

Mineiro ». Na mesma matéria, há um depoimento de uma autoridade policial 

que destaca: “a instrução tem sido a principal preocupação, não só do povo, 

mas também do governo municipal” (...) E para se afirmar as nossas 

asserções, estão aqui “o Colégio São Luiz sob direção particular; o grupo 

escolar cuja adaptação do prédio já se concluía, (...)” As referências em 

termo de produção econômica do município, naquele momento, eram a 

rizicultura e o gado Vacum, mas havia um prognóstico de a cidade 

industrializar-se. Pode-se inferir, portanto, a capacidade de sua elite para 

pressionar a nova modalidade de ensino primário. Como observado 

anteriormente, o agente executivo naquele momento era fazendeiro e junto a 

ele, com um desejo de construção de um grupo escolar, estavam outros da 

mesma atividade.   (...) Além disso, podem-se inferir articulações no âmbito 

da política entre o domínio/poder estadual e o domínio/poder local, seja em 

sua manifestação tradicional, seja na moderna. 

 

Como demonstrado pela citação, o atual município de Ituiutaba com seus 

representantes tiveram ascendência suficiente para a implantação de um Grupo 

Escolar na cidade. O aludido Grupo Escolar transcendeu sua função pedagógica, 

também segundo Ribeiro & Silva (2003), mudou hábitos dos tijucanos, passando a 

ser um dos protagonistas do município, tanto na esfera cultural (sentido restrito) 

quanto na esfera esportiva. O Grupo Escolar, portanto, foi uma das cunhas do 

processo de modernização, adentrando no interior do Brasil, no caso, na antiga Villa 

Platina. Nessa perspectiva, o Grupo Escolar de Villa Platina articulou-se com o 

regional e o nacional. 

Entre a instalação do primeiro Grupo Escolar em Ituiutaba – 1910 - e o segundo 

Grupo Escolar – 1947 - denominado Ildefonso Mascarenhas da Silva ocorre uma lacuna 

da esfera pública nos negócios da Educação de 37 anos. No ano de 1947, o Secretário da 

Educação do Estado Professor Ildefonso Mascarenhas juntamente com Chefe de 

Gabinete Dr. Hélio Benício de Paiva conseguem instalar em Ituiutaba uma segunda 

instituição educacional estadual, o Grupo Escolar (de ensino primário) Instituto 

Ildefonso Mascarenhas. Nomearam como diretora Maria Moraes. Esse acontecimento 

demonstra o pouco interesse em atender a demanda de alunos existente na região, o que 

demonstra um paradoxo, pois a população estava carente de escolarização, quando na 

instalação do segundo grupo escolar, Ildefonso Mascarenhas inicia suas atividades 
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contando com cerca de 460 alunos, número este que elucida o interesse da população 

com a escolarização. 

O Jornal “Folha de Ituiutaba”, traz a seguinte matéria referente ao grupo escolar 

Ildefonso Mascarenhas da Silva 

 
Figura II: Fonte: Folha de Ituiutaba, 13 de Abril de 1947. Ano 6 n: 217 

 Diretor: Dr. Fábio Teixeira     Rodrigues Claves. Redator: Ercílio Domingues da Silva 

 

   O Jornal ao noticiar o funcionamento de um novo grupo escolar para o município de 

Ituiutaba traz explícito que o mesmo terá quatro amplos salões de aula, gabinete de 

diretora, instalação sanitário completa para ambos os sexos, cozinha e refeitório. No 

entanto na prática estes dados estruturais não aconteceram, pois o prédio da escola foi 

alugado e seu espaço físico fora precário. Segundo depoimento da Professora Nagib 

Bittar:  

 

As aulas de educação física aconteciam debaixo de uma arvore e dependendo 

do tempo, impossibilitava as mesmas de funcionarem. Dentro das salas de 

aulas, apertadas e sem  adequações de segurança, quando chovia, um grande 

tumulto originava-se: As crianças corriam para fora da sala em busca de um 

abrigo seguro e não encontravam.Os professores debruçavam num esforço 

coletivo,para abrigarem e protegerem os alunos.  

Mesmo diante de toda a precariedade,no dia 12 de Julho de 1947, o Município 

recebeu seu primeiro curso supletivo sediado no grupo escolar Ildefonso Mascarenhas. 

Esse ensino estava sendo expandido por todo o país devido à exigência de alfabetizar a 

população em idade escolar avançada e ainda analfabeta, que não tiveram oportunidade 

de freqüentar uma escola na idade ideal, ou seja, durante a infância. Seu objetivo maior 
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era o de formar uma mão-de-obra qualificada capaz de atender a demanda das nascentes 

indústrias da época, e Ituiutaba não fugiu à regra. A partir desse período, se viu diminuir 

drasticamente os índices de analfabetismo no Brasil. 

Segundo o depoimento da Sra. Nagib (2009) 

 

Os professores do grupo escolar Ildefonso Mascarenhas, receberam esse 

segundo grupo escolar como marco na educação de Ituiutaba. Tudo fizeram 

para superarem as inúmeras dificuldades, como campanhas, rifas, doações 

dos comerciantes da cidade, para adquirem as condições mínimas de 

funcionamento da escola, mesmo acolhendo o curso supletivo em 1947. 

 

 

Em 1949, Ituiutaba dispunha de cinco instituições que ministravam o ensino 

primário, como o Instituto Marden, Grupo Escolar Ildefonso Mascarenhas da Silva, 

Escola Santa Teresa e Ginásio São José. O abandono do Triângulo Mineiro pelo Estado 

é denunciado no jornal de Ituiutaba relembrando que em época de eleição se promete 

tudo e logo se esquece.  

Por volta dos anos 50 os problemas do município de Ituiutaba referentes à 

educação se agravam ainda mais. O grupo escolar Mascarenhas até então não possuía 

prédio próprio para seu funcionamento e o grupo João Pinheiro necessitava de urgente 

reforma, mais as verbas nunca saiam. O governo então decide liberar o valor de 

Cr$163.434,60, para a reforma do grupo escolar João Pinheiro e um orçamento de 

Cr$564.000,00 para a construção do grupo escolar Mascarenhas.  

Em 18 de maio de 1952 um incêndio avassala com grupo escolar João Pinheiro 

destruindo a biblioteca, grande parte do assoalho, o teto todo do pavilhão central. Este 

grupo ficou fechado por mais de um ano, devido negligencias políticas e mesmo depois 

de acabada a construção do prédio, ainda manteve-se fechado por falta de mobiliário. 

Inúmeras crianças foram prejudicadas, ficando sem aulas. A cidade já não tinha escolas 

suficientes para atender a demanda de alunos, e com a desativação de uma delas a 

situação se agravou. O Grupo Escolar Ildefonso Mascarenhas, nesse momento, para 

além de não possuir um prédio próprio para a realização de suas atividades, ainda 

contava com um excesso de alunos. Não se sabe ainda quando seria construído um 

prédio para esta escola. 

Enquanto uma instituição pública se encontrava fechada pela incapacidade de seu 

prédio funcionar, e outra com um número excessivo de alunos, o colégio Santa Teresa 

inicia a construção de seu exuberante prédio, destinado somente à educação de meninas 

no ensino convencional. 
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Esses investimentos nas escolas privadas e a quase inexistência de escolas 

públicas, demonstram uma seletividade em relação à população que continham acesso 

ao ensino, já que a maioria da população brasileira era constituída por pessoas que 

viviam com renda mínima. 

Logo, a justificativa demográfica fica totalmente prejudicada, pois o surgimento 

de quatro escolas é indicativo de uma demanda efetiva pelo ensino. E, mais, demonstra 

que o privado teve um papel decisivo na implantação de escolas primárias em Ituiutaba. 

Nestes termos, o quadro abaixo corrobora com a problematização do presente trabalho.  

 

Quadro das escolas urbanas de Ituiutaba (1900-1940) 

 

Fonte: Depoimento de Hélio Benício de Paiva (2001). Dissertação de mestrado, p.55. 
 

 

No período compreendido entre 1933 e 1937, o governo mineiro dá continuidade 

à política escolar estabelecida no governo de Olegário Maciel. A suspensão da crise 

política com a ascensão de Benedito Valadares ao poder, a incorporação de Minas ao 

projeto revolucionário, o apaziguamento da oligarquia estadual e a aceleração do 

programa de desenvolvimento da economia não provocam mudanças substantivas na 

política educacional do Estado. O caráter modernizador que Benedito Valadares 

imprime à sua administração, em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo 

governo federal, faz que essa administração abandone a linguagem restritiva que marca 

Período Escolas Públicas Escolas Particulares 

 

 

1901/1910 

 

 

- Grupo Escolar  

João Pinheiro 

- Escola do Professor Jose de Alencar 

- Escola do Professor Afonso José 

- Colégio Santa Cruz 

- Externato/Colégio São Luiz 

- Colégio Santo Antônio 

1911/1920 - - Por insuficiência de dados não foi possível elencar as 

escolas desse período 

1921/1930 - - Colégio das Irmãs Belgas  

- Instituto Propedêutico Ituiutaba 

- Escola São José (popularmente Escola do Laurindo) 

1931/1940 - - Instituto “Marden” 

- Colégio Menino Jesus de Praga 

- Colégio Santa Tereza 

- Colégio São José 
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os pronunciamentos relativos à educação no governo de Olegário Maciel, substituindo-a 

por um discurso em defesa do Estado.  

Dessa forma, embora já não se fale mais abertamente em fechar escolas e a 

adoção de algumas medidas como, por exemplo, as reaberturas de 668 escolas rurais, 

fechadas em 1931 e as criações de 28 novos grupos em 1934 sugiram a revitalização do 

setor, o governo adota iniciativas que, na prática, acentuam a tendência de descartar os 

compromissos em relação à oferta e à manutenção do ensino. No âmbito do ensino 

primário, essas medidas atingem, sobretudo, as escolas rurais.  

Por meio do decreto-lei nº. 11.297/34 transferem-se aos municípios o encargo 

relativo à manutenção do ensino rural, cabendo ao Estado a parte administrativa e 

técnica ou, mais precisamente. No ensino rural, a política do coronelismo se articula no 

interior da Geraes, de tal forma que para os pais que almejam a instrução primária de 

seus filhos, acabam por dever favor aos coronéis de cada município do Estado de Minas 

Gerais, e assim sucede o clientelismo e o favoritismo utilizando a escola como garantia 

eleitoral.  

 

 

5. PROFESSOR ILDEFONSO MASCARENHAS DA SILVA PELA 

PERSPECTIVA DE DR. HÉLIO BENÍCIO DE PAIVA 

 

O depoente Dr. Hélio Benício de Paiva (2009) ressalta a importância e relevância 

do Professor Dr. Ildefonso Mascarenhas da Silva, tal como pode ser apreendido por seu 

depoimento: 

 
O professor Ildefonso Mascarenhas da Silva assumiu a secretaria de 

educação de Minas Gerais no governo de Alcides Lins que governou o 

estado de Minas de 21/12/1946 a 18/03/1947.  O Ildefonso foi secretário do 

primeiro ao ultimo dia. E nesta ocasião ele, Alcides Lins, sucedeu Noraldino 

Lima que foi uma pessoa criada pelo meu avô e teve grande expressão em 

Minas foi governador ele estudou no colégio do meu avô “Espírito Santo” e 

foi o meu avô que o pegou educou encarreirou na vida ele chegou a ser um 

vitorioso atingiu escala mais alta. 

O Ildefonso tinha sido meu professor de Historia da Civilização na 

Faculdade de Direito em 1935. 

Nessa ocasião, vigorava a reforma Capanema e exigia aqueles que se 

formassem no ginásio fazer dois anos de pré. Tinha o pré-jurídico, o pré-

médico, o pré-odontológico e tudo isso. De modo que em 35 eu fiz o pré-

jurídico. Neste pré-jurídico tinha Filosofia, Sociologia, Latim, Historia da 

civilização, História da Literatura. O Ildefonso lá era nessa ocasião professor 

no Rio de Janeiro e foi chamado então pra ser Secretário da Educação. E 

como eu tinha sido aluno dele, e num concurso com vários concorrentes eu 

tirei em primeiro lugar; ele mandou me chamar também pra auxiliar no 

gabinete. Então foi nesta ocasião então com essa amizade eu não queria ir 

pra Belo Horizonte, mas muitas pessoas daqui de Ituiutaba falou assim: não!  

É uma ocasião que talvez você possa servir e trazer alguma coisa pra 

Ituiutaba. E de fato lá no curso que em que eu exerci o cargo de auxiliar de 

gabinete eu consegui trazer pra Ituiutaba um Grupo, 14 outras escolas rurais 
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pra região; porque nesta ocasião Ituiutaba abrangia: Ipiaçu, Santa Vitória, 

Cachoeira Dourada, Capinópolis. Tudo isso. Todas as professoras para a 

escola Ildefonso Mascarenhas foram da minha indicação. De modo que 

aconteceu mais o seguinte: feita a nomeação pra indicar o nome da escola 

nós procuramos o Alcides Lins e pedimos que a escola tivesse o nome do 

Ildefonso. O Ildefonso não queria o nome. Falei: não! É justo uai. A gente 

não dá nome de gente viva, mais é uma oportunidade de prestar homenagem. 

O Ildefonso ficou muito meu amigo veio aqui, é meu compadre padrinho do 

meu filho mais velho tivemos sempre uma amizade grande trocas de cartas, 

troca de presentes tivemos amizade durante muito tempo. O Ildefonso era 

um poliglota homem que falava várias línguas conhecia muito bem história, 

conhecia sociologia, humanidades em geral, era um homem de uma cultura 

ampla. Mas o importante nele era o coração. Era uma pessoa de muita 

generosidade, de muita justiça; severo nas coisas dele queria tudo certo. 

Morreu solteiro; não sei se isso é defeito, ou se é qualidade. Mas o fato é que 

ele sempre se sentiu muito feliz; e foi muito disputado e até hoje eu não sei 

como ele resistiu tanta mulher bonita que existia naquela ocasião. O fato é o 

seguinte: 

O nosso Ildefonso era um homem culto veio aqui conheceu por ocasião o 

primeiro grupo escolar que foi na rua: 20 entre a 13 e 15, que por sinal 

ficavam no fundo da minha casa. 

 

 

Neste sentido, Dr. Hélio Benício de Paiva é um homem ilustre, uma verdadeira 

dádiva para todos os ituiutabanos. Vislumbra-se, pois sua dedicação em trazer a segunda 

escola pública para nosso Município, não medindo esforço para a realização de tal feito. 

Sua amizade com Dr. Ildefonso Mascarenhas proporcionou-nos um avanço significativo 

na história da educação de Ituiutaba. Tal como pode ser observado no telegrama abaixo: 

De: Ildefonso Mascarenhas da Silva 

Para: Dr. Hélio Benício de Paiva 

“Comunico você foi nomeado oficial do gabinete do seu velho professor, abraços”. 
 

 
               Figura III - Telegrama de nomeação do Dr. Hélio Benício de Paiva 
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             Fonte: Arquivo particular – 193 ?). 

 

 

6. A GÊNESE DO GRUPO ESCOLAR ILDEFONSO MASCARENHAS DA 

SILVA. 

 

             Em nove de março de 1947, no prédio nº. 1070 à Rua 20, foi declarada a 

instalação do “Grupo Escolar Professor Ildefonso Mascarenhas da Silva”, criado pelo 

decreto nº. 2.395, de 31 de janeiro de 1947 e publicado no MG de 01 de fevereiro de 

1947. Estavam presentes à solenidade de inauguração autoridades do município 

professoras, convidados e o representante do Sr. Secretário de Educação.           

Segundo a depoente D. Nagib (2009): 

 
Foi o Dr. Hélio que selecionou e o Dr. Omar que era prefeito ajudou. Foi só 

contrário a uma professora, mas as outras ele aceitou “direitinho”. Não teve 

problema. Agora não ficamos na Prefeitura, nós já fomos nomeadas para o 

Estado, entendeu?! Nós não ficamos na Prefeitura. O aluguel no princípio 

foi pago pela Prefeitura, depois passou para o Estado.   Na escola velha, 

escola antiga, uma casa de portal grande, janelas grandes entende?! Era 

aquela antiga mesmo! “Tava” assim pra cair e nós começamos com 400 e 

tantos alunos.    

 
Figura IV - Primeiras Professoras da Escola Mascarenhas, junto com o professor Ildefonso 

Mascarenhas da Silva, quando visitou a escola na sua 1º instalação, situada à rua 

20 entre 13 e 15 nº. 1070.  

Fonte: Arquivo particular - [1947 de Dona Nagib Bittar] 
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Figura V – 1º instalação do Grupo Escolar Ildefonso Mascarenhas da Silva. 

Fonte: Arquivo particular – [1947 de Dona Nagib Bittar] 

 

 

 

 

D. Nagib enfatiza que, apesar de no princípio o aluguel da escola ter sido pago 

pela Prefeitura, tal escola era da competência estadual. Acrescenta também que o prédio 

da escola era antigo, em péssimas condições de uso, mas já ministrava aulas para mais 

de 400 alunos. Aludindo, assim, a crescente demanda pela escolarização.  

Ressalta-se que, na foto acima, o Grupo Escolar Ildefonso Mascarenhas situava-se 

ainda à Rua 20. Prossegue D.Nagib (2009): 

 

Ah! O proprietário que era o Senhor Amador Soares pediu o prédio, 

entendeu?! Então nós ficamos... Como é que faz a escola já reconhecida 

fazendo formatura 4º ano. Nesta época, era 4º ano. Então nós assim só 

tínhamos até o 4º ano, não prosseguia. Então o que? Como o João Pinheiro 

era do Estado mandaram anexar provisoriamente ao João Pinheiro e lá nós 

ficamos muitos anos, anos. Sem a sede própria nós ficamos parece 17 anos.  

 

 

Logo, o Grupo Escolar Ildefonso Mascarenhas transferiu sua unidade da Rua 20 

entre a Avenida 13 e 15 para a Rua 20 entre a Avenida 17 e 19, visto que o proprietário 

do imóvel desejava demoli-lo para então construir um cinema, antigo Cine Capitólio.  

Logo, passaram a funcionavam neste local simultaneamente duas escolas: O 

Grupo Escolar João Pinheiro e o Grupo Escolar Ildefonso Mascarenhas da Silva. Tal 

anexação de sede pode ser explicada pelo fato de ambos os Grupos serem de 

competência estadual. Vislumbra-se que o prédio era sede do João Pinheiro, logo o 

segundo Grupo Escolar ocupava uma sede provisória e que pertencia, a priori, a outro 

Grupo Escolar. Segundo a depoente D.Nagib Bitar (2009): 
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Nós éramos provisórios, então nós incomodávamos o João Pinheiro 

plenamente, era uma escola aquele prédio bonito. Não era bem aquilo que é 

hoje não... Então naquela época, nós ficávamos o João Pinheiro dava aulas 

das 7 horas às 10 e meia da manhã. Já pensa que  horário ruim? 10 e meia 

nós entrávamos ficava lá correndo páginas até às 11 horas. A aula começava 

até às duas e meia da tarde. O Outro turno do João Pinheiro e nós éramos o 

terceiro turno, nós “saía” quase 6 horas da escola, para dar três horas e meia 

de aula. Então incomodamos muito o João Pinheiro. Eu acredito que elas 

reclamavam e a gente tinha que aceitar a reclamação era justo. 

 

           Apreende-se pelo depoimento de D. Nagib que o turno destinado ao Grupo 

Escolar Ildefonso Mascarenhas da Silva era o terceiro, logo após as aulas do próprio 

João Pinheiro. D. Nagib entendia ser justa a reclamação dos próprios do Grupo Escolar 

João Pinheiro. D. Nagib (2009) ainda sublinha: 

 
Então era uma briga atrás da outra. A caixa d’água era aqui, a Diretora do 

João Pinheiro não queria que fosse aqui tinha que levar a caixa para lá...O 

João Pinheiro sempre teve a “nata” e nós ficávamos com o resto. Custamos a 

equilibrar e quando abriu o segundo grupo, uns saíram do João Pinheiro e 

vieram porque a tia ia lecionar, não sei quem ia lecionar. Então nós juntamos 

um pouco, arrastamos um pouco do João Pinheiro, mas o resto era aluno 

pobre mesmo, eles alimentavam lá com a gente.  

  

Depreende-se pelos depoimentos que embora ambas as escolas, tal como fora 

mencionado acima, pertencessem ao âmbito estadual, o ambiente escolar era marcado 

pela rivalidade. Um dos motivos do desentendimento entre os grupos escolares aludidos 

pode ser explicado pela diversidade sócio-econômica dos alunos destas escolares, uma 

vez que o João Pinheiro era voltado para a elite, enquanto o Mascarenhas atendia à 

classe mais desfavorecida, embora ambas as escolas fossem do Estado. 

Ainda D. Nagib (2009): 

 
Eu já estava na direção a Dona carmelita que era inspetora, a Delegada de 

Ensino. Vou falar nos termos antigos. Ela veio e fechou o Gabinete e falou: - 

Nagib, eu te dou mês um para você sair, senão eu vou acabar com o 

Mascarenhas, eu vou fechar a escola.  Dona carmelita, para onde que eu 

vou?  Aí eu chamei a Dona Clorinda. A Dona Clorinda ainda estava 

conosco. Dona Clorinda Junqueira muito sensata, uma mulher de valor. 

Chamei a Dona Clorinda, chamei a Maria Lucia às professoras mais antigas, 

gente é pra sair, “ta” despejando nós como é que nós vamos fazer? Então 

vamos sair, procurar casa e procuramos. Aquela casa onde é o sapateiro ali, 

tivemos lá. Do capitão sapataria do capitão, olhamos e tal... não .não dá . 

Procuramos até uma casa de mulheres lá em cima “tava” desocupada na 25 

c/ a não sei qual, fomos lá tinha uns quartinhos, gente também não dá.Aí a 

diretora do João Pinheiro, a Dona Jandira, falou eu vou arrumar pra vocês a 

casa que era do meu sogro,na 21 c/ a 18, uma casa antiga. 

     

 

 Logo, o Grupo Escolar Ildefonso Mascarenhas permaneceu junto ao Grupo 

Escolar João Pinheiro por 17 anos, indo posteriormente para Avenida 21 com a Rua 18. 
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 Era esta mais uma grande vitória para todas as pessoas que ali trabalhavam. D. 

Nagib, diretora da escola nessa época, pediu as professoras o apoio necessário para que 

juntas dessem continuidade ao brilhante trabalho de educadoras. Neste local, funcionou 

até novembro de 1977.  

No dia 7 de novembro de 1977, foi inaugurada a sede própria da E.E. “Professor 

Ildefonso Mascarenhas da Silva” de 1º grau, atual prédio. D. Nagib (2009) elucida: 

 
Eu fui à Belo Horizonte umas cinco vezes, eu e a Vice-Diretora mais uma 

outra. A Prefeitura mandava a gente com o Dr. Eurípedes Melo, que era o 

Engenheiro na Prefeitura nós vamos com ele. Naquele tempo, a gente 

ganhava, prédio na carpi é onde a gente ia pedir prédio lá em Belo Horizonte 

a gente ia na Carpi pedia, explicava que estávamos sendo despejados, mas 

como é que faz? ... Foi um prédio feito de tanto as professoras “amolar” de ir 

em Belo Horizonte, voltar e pedir, aí nos deram o prédio. Agora, o terreno 

quem nos deu foi o Acácio Cintra, que era o Prefeito. Ele doou o terreno 

para o Grupo. Aí nós tivemos. Aí nos tivemos... já tinha o terreno começou a 

batalhar pra ganhar o prédio. E ganhamos o prédio, hoje aumentado com 

aquela área que nós aumentamos fizemos mais quatro salas; duas em cima 

duas em baixo pra poder ter o direito de colocar a 5ª série pra frente. Então 

no dia da mudança da casa da 21 pra escola nova, eu botei os meninos com 

as pastinhas saíram cantando pra rua “a fora” mais feliz da vida a hora que 

chegamos aplaudiram (Grifo nosso). Quando chovia, querida, não tinha 

forro não. O Mascarenhas já tinha 30 anos quando nós ganhamos o prédio 

entendeu? Quando nos ganhamos o prédio eu ainda mandei fazer uma faixa 

“Obrigada Senhor governador após 30 anos estamos no prédio próprio”. 

Entende? 

 

Sendo assim, a implantação do atual prédio foi conseguida através de muita luta e 

determinação, contando com o apoio do então Governador do Estado de Minas Gerais, 

dos prefeitos da localidade, de Dr. Hélio Benício de Paiva e, principalmente, através da 

determinação das professoras e diretoras da escola, entre as quais: D. Maria Morais, D. 

Pelina da Silva Novais e D. Nagib Bitar. 

               Ainda D. Nagib Bitar: 

 

Enquanto nós estávamos no 3º turno do João Pinheiro; parece que nós 

estávamos assim emprestados ali, entende? Não era a nossa casa. Então nós 

estávamos.... Era sobra sobrava pra nós. Mas lá não! 

Lá nós tivemos muitas... A cidade inteira gostou do prédio e tal.  

 

 

A escola cresceu sendo cada vez mais procurada pela comunidade ituiutabana, 

que confiava em seu desempenho na educação dos filhos. Logo, com a consolidação do 

prédio em sede própria, a demanda por alunos aumentou como também a liberdade dos 

mesmos, visto que agora eles tinham uma referência, na qual práticas e aprendizagens 

tangeriam com a luta pelo acesso à educação.  

 

 

7. METODOLOGIA: 
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Utilizar-se-á o processo investigativo/qualitativo de forma a identificar as 

categorias selecionadas, analisando documentos-chave e entrevistas obtidas através de 

MP4 e gravador, que serão transcritas na íntegra para posterior análise individual. 

Neste trabalho, utilizar-se-á de fonte oral, documentação, fotos, acervos pessoais 

das professoras entrevistadas e também do acervo de Dr. Hélio Benício de Paiva 

(Reminiscências de velhos Professores Tijucanos). 

 

8. CONSIDERAÇÕES PARCIAIS: 

 

O presente estudo revela que a majestosa cidade da capital do arroz trazia em sua 

gênese a precariedade do ensino público, visto que o grupo ora estudado permaneceu 

durante mais de uma década sendo acolhido por prédios que não lhes eram próprio. Esse 

estabelecimento teve de fato representatividade na sociedade tijucana, é evidente sua 

contribuição na construção de mais um grupo escolar em Ituiutaba – MG.   

Concomitantemente, a educação no município de Ituiutaba foi relegada pelo 

governo do estado por 37 anos. O acontecimento que alude esta assertiva é a 

permanência de apenas uma instituição pública, o Grupo Escolar João Pinheiro.  

Contudo, é importante salientar que o fato de reconhecermos a importância da 

oferta educacional às crianças de até sete anos não garantiria mudanças estruturais em 

suas condições de vida. Assim, se por um lado a educação democrática considera a 

criança como ser social, que faz parte de direitos que devem ser salvaguardados, por 

outro essa visão não pode ser enfraquecida por uma assistencialista e paternalista, que 

mistifique os poderes da educação, colocando-os como panacéia para todos os males de 

uma sociedade marcada pelas desigualdades sociais. 

Logo, apreende-se pela análise que foi longo e lento o processo de emancipação 

do Grupo Escolar Ildefonso Mascarenhas da Silva, uma vez que o mesmo permaneceu 

por 37 anos sem seu prédio próprio. Todavia, com sua consolidação, a demanda por 

alunos aumentou como também a liberdade dos mesmos, visto que agora eles tinham 

uma referência, na qual práticas e aprendizagens tangeriam com a luta pelo acesso à 

educação. 

O Grupo Escolar Ildefonso Mascarenhas da Silva, considerado pelos professores, 

diretores e comunidade em geral com um marco na história da educação do município, 

sobreviveu à longa precariedade estrutural, devido ao esforço coletivo de diretores, 

professores, comerciantes, pais de alunos, clubes de serviço, maçonaria entre outro, que 
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lutaram para que a escola pudesse ter condições de funcionamento para os 460 alunos 

que iniciaram seu processo de escolarização em 1947. 

Na atual sede, a instituição tem sua necessária autonomia, seu espaço social onde 

se articulam as posições sociais dos agentes (indivíduos) com as disposições (habitus) e 

as tomadas de posição (práticas). Pois, somente com a noção de lugar/espaço pode ser 

construída a formação do eu, eu/aluno – eu/cidadão.  
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INSTITUIÇÕES ESCOLARES CONFESSIONAIS - um contributo 

para a sociedade brasileira 

 
 Lúcia Helena M. M. Oliveira. Professora FEIT/UEMG 

lhmmo@ituiutaba.uemg.br 

 

1 Introdução 

Considerando as questões históricas, econômicas e sociais da República e o 

projeto de romanização da Igreja Católica, este estudo refere-se, especificamente, às 

singularidades das primeiras instituições educativas scalabrinianas que surgiram no 

período em evidência. Pretende-se elucidar a gênese, a gestão, a organização didático-

pedagógica e os pressupostos filosóficos das mesmas, bem como o conhecimento 

produzido por cada uma e a contribuição para a formação intelectual e profissional da 

sociedade brasileira. É interessante esclarecer que há aqui, um esforço metodológico 

para articular as questões evidenciadas em âmbito local com os âmbitos regional, 

estadual, nacional e, até mesmo, ocidental, objetivando confirmar a ideia de que as 

instituições pertencentes à Congregação das Irmãs de São Carlos Borromeo 

Scalabrinianas103 cumpriram e cumprem, em suas ações educativas e pastorais, o projeto 

maior da Igreja, conforme discussões arroladas em capítulos anteriores. 

Desse modo, considera-se imprescindível apresentar, neste texto, o Orfanato 

Cristóvão Colombo, construído no Ipiranga (1895), que, em seguida, ampliou a seção 

feminina (1904) em Vila Prudente, demarcando, portanto, o trabalho da Congregação 

dos Missionários de São Carlos e o início da obra das Irmãs Missionárias de São Carlos 

Borromeo Scalabrinianas no Brasil. É importante ressaltar que alguns padres 

scalabrinianos, vinculados ao Instituto Cristóvão Colombo em Piacenza, Itália, 

encontravam-se no Brasil com maior concentração no Rio Grande do Sul. Eles eram 

comumente chamados de colombinos104, em função da origem do Instituto.  

Posteriormente, ressalta-se a criação do Colégio Nossa Senhora Medianeira 

(1915), em Bento Gonçalves (RS) e o Colégio Santa Teresa (1939,) em Ituiutaba, que se 

constituíram dois pontos de afirmação do projeto de restauração da Igreja no Brasil. 

Ambos contribuíram para a edificação do Brasil republicano, educaram crianças para 

servir a Deus e para construir a nação. O Colégio Nossa Senhora Medianeira, em Bento 

                                                 
103

 As Irmãs de São Carlos Borromeo chegaram m ao Brasil em 1895, orientadas por João Batista 

Scalabrini, bispo de Piacenza, Itália. 

104
 A denominação colombinos, assim como colombinas refere-se à ligação com o Instituto Cristóvão 

Colombo em Piacenza, parte integrante da Congregação na Itália. 

mailto:lhmmo@ituiutaba.uemg.br
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Gonçalves, foi criado em 1915, quando as Irmãs Scalabrinianas, já organizadas como 

Congregação, decidiram ampliar suas atividades pelo estado do Rio Grande do Sul, 

visto que o trabalho de muitos padres scalabrinianos já se consolidava 105 ali. 

No final dos anos trinta, as Irmãs foram convidados pelos padres estigmatinos a 

instalar-se em Ituiutaba, Minas Gerais, fundando, então, o Colégio Santa Teresa. O 

Colégio, desde os primórdios, teve como objetivo atender às famílias católicas da cidade 

e região, direcionando suas atividades para educação feminina. Convalidando, assim, a 

prática pedagógica dos colégios confessionais no Brasil ao separar a educação para 

meninos e meninas.  

A sustentabilidade teórica para historiar o orfanato, aqui anunciado como 

instituição educativa, fundamenta-se na afirmação de que, a partir de uma investigação 

coerente, é possível entrecruzar dados da história, da memória e dos arquivos e, assim, 

dar sentido histórico à mesma. Para tal, considerou-se seu projeto pedagógico próprio, 

carregado de significados e intenções, seus sujeitos, suas práticas didático-pedagógicas, 

seus fundamentos filosóficos, articulados ao contexto histórico, econômico e social do 

final do século XIX até os anos quarenta do século seguinte. 

 

1. Orfanato Cristóvão Colombo – primeira obra scalabriniana no Brasil 

             

 Antes de abordar o Orfanato Cristóvão Colombo, a institucionalização e o 

instituído, é importante questionar: quem cuidou da criança abandonada na primeira 

República, além do Orfanato, das Casas de apoio? Afinal, se a República precisava dar 

forma à nação, reconstruí-la, moralizá-la, o que fazer com a infância abandonada? 

Como higienizá-la, previní-la, tratá-la de modo que não contaminasse a sociedade? 

Essa questão merece ser revista, mesmo que, sumariamente, desde a 

colonização. Segundo Rizzini (2004), as crianças da Colônia e do Império eram 

comumente deixadas pelos seus familiares na Roda106 dos Expostos. O sistema de Roda 

dos Expostos, de origem italiana, foi criado por uma Irmandade de Caridade na Idade 

Média, em decorrência da preocupação com o grande número de bebês abandonados ou 

encontrados mortos. No Brasil, as Santas Casas da Misericórdia, de tradição portuguesa, 

ocuparam-se em assistir a infância abandonada nas grandes cidades como Salvador 

                                                 
105

 AZZI, 1987. 

106
 Se refere a um artefato de madeira fixado ao muro ou janela do hospital, no qual era depositada a criança, sendo 

que ao girar o artefato a criança era conduzida para dentro das dependências do mesmo, sem que a identidade de 

quem ali colocasse o bebê fosse revelada (HISTEDBR, 2008).  
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(1726), Rio de Janeiro (1738), Recife (1789) e ainda em São Paulo (1825). Em outras 

cidades elas foram posteriormente criadas. Assim que essas crianças eram recebidas na 

Santa Casa, as amas de leite as amamentavam de forma coletiva (RIZZINI, 2004). 

As primeiras instituições, no Brasil, para órfãos e órfãs, datam do século XVIII, 

instaladas por religiosos e religiosas (irmandades, ordens, congregações e por iniciativas 

de pessoas do clero), cujo trabalho se baseava na disciplina, na ordem e na instrução. No 

Império, o Brasil instala algumas escolas ou institutos para instrução elementar e 

profissionalizante, para a infância abandonada. Além disso, foram criadas as 

Companhias de Aprendizes Marinheiros e Escolas, Companhias de Aprendizes dos 

Arsenais de Guerra, todas elas com o objetivo de higienizar as ruas das capitais 

brasileiras. As meninas, no entanto, eram criadas em recolhimentos femininos 

religiosos, sendo que o principal objetivo era discipliná-las como boas domésticas e 

futuras boas esposas.  

Desse modo, na República evidencia-se o papel dos médicos higienistas e as 

instituições filantrópicas exercendo suas tarefas diante da construção da nação. Os 

higienistas já se preocupavam com as taxas de mortalidade infantil comprovadas nos 

asilos e nas casas de Roda. Iniciaram-se, então, algumas discussões sobre a 

possibilidade de elaborar políticas públicas para resolver a questão. Em 1890, 

promulgou-se o Código Criminal que rebaixou a idade penal de 14 para 9 anos, 

objetivando reprimir as crianças que andavam às soltas pela cidade. Uma vez abordadas, 

eram recolhidas na Casa de Detenção no Rio, cujas condições não eram saudáveis, pelo 

contrário, eram de risco, pois os adultos permaneciam junto com as crianças. Após 

algumas discussões sobre a questão, em 1898, elas passaram a ser recolhidas 

separadamente. 

Ainda sobre as interpretações teóricas a resspeito das instituições escolares 

entendeu-se, então, que relacionar a particularidade do Orfanato com uma dimensão 

mais ampla, o seu entorno, é importante para compreender o seu sentido pleno, a 

intensidade de seu significado. Para tanto, foi necessário procurar todos os vestígios e 

sinais que constituíram o conjunto do Orfanato e entender a concepção, feita por eles, de 

educação, de homem e de sociedade, o que os seus sujeitos ensejaram formar e que 

permanece há mais de um século. Denominando o Orfanato como uma instituição, é 

relevante retomar as reflexões elaboradas por Saviani (2007, p.4) sobre o conceito de 

instituição como uma estrutura material, constituída para atender às necessidades dos 

sujeitos que a constitui, necessidades que perduram e permanecem. Nesse sentido,  
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a instituição é criada para permanecer. Se observarmos mais 

atentamente os processos de produção de instituições, notaremos que 

nenhuma delas é posta em função de alguma necessidade transitória, 

como uma coisa passageira que, satisfeita a necessidade que a 

justificou, é desfeita. (SAVIANI, 2007, p.4)   

 

Desse modo, a instituição pode deixar de existir em um determinado espaço-

tempo, porém, permanece em sua intencionalidade. 

O Orfanato foi criado para atender às necessidades daquele contexto histórico: a 

orfandade e a imigração; uma história carregada de perdas, desencanto, pobreza, 

desemprego, exploração, entre outros problemas. Era um contexto em que as diferenças 

eram muito evidentes, o atendimento à criança pobre e abandonada era completamente 

diferente da criança abastada, protegida e amparada. O Orfanato existiu em um 

determinado tempo, escreveu sua história, demarcou se espaço, mas, demarcou, 

sobretudo, seu campo de atuação diante do mundo do trabalho e do “apartheid social”. 

Mostrou qual classe social atenderia, cuidou da criança abandonada e explorada, 

preparando-a para o mundo do trabalho, como produto do modo de produção capitalista.  

Todas as informações encontradas nos arquivos foram entrecruzadas e balizadas 

entre si, por isso constituíram em elementos fundamentais para a história do Orfanato. 

Foram elas a sustentação para a construção do sentido, da vida, do itinerário e da 

intenção da instituição. Desse modo, o conjunto de fontes encontrado foi analisado 

criticamente, procurando não se enveredar apenas por um viés, até mesmo pelo mais 

atrativo, mas atentar-se, igualmente, para todos os elementos constitutivos do objeto 

pesquisado buscando construir uma única história, sem silenciar ou privilegiar parte 

dela, nem tão pouco eliminar alguns sujeitos constitutivos do mesmo projeto.   

Importante ressaltar sobre os princípios básicos do trabalho no Orfanato que 

pautavam-se na ordem, na correção com docilidade e caridade e, no castigo, se 

necessário. Combatia-se o ócio, desejava-se  manter, em um só grupo, o cultivo do 

respeito e da devoção, do silêncio, da unidade, da oração, da vigilância e da moral. 

Todos esses conceitos estavam embebidos pelos princípios e pelas bases da instrução 

pública do estado de São Paulo no período em evidência, visto que tinha como fito a 

formação da ordem, da civilidade e do progresso.As atividades físicas aparecem como 

forma de disciplinarização do corpo e da mente, pois os Padres e as Irmãs  acreditavam 

que educando o corpo, educa-se a mente. Essa e outras práticas são evidenciadas ao 

longo dos anos no Orfanato, com o objetivo, também, de educar para adequar os 
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indivíduos na sociedade a qual se inserem. Souza (1998) confirma que a educação física 

tinha como função moralizar e higienizar, desenvolver a coragem, o patriotismo, a 

agilidade e a robustez dos educandos. 

Como se afirmou anteriormente, a seção das meninas esteve sempre sob a 

responsabilidade das Irmãs com a direção de uma Superiora. Enquanto isso, o diretor 

tratava dos assuntos e ofícios de cunho religioso e administrativo. 

Observou-se que às meninas foi proposto currículo bem à moda do que se 

educou a mulher no Brasil desde a colonização. A elas seria ministrada uma instrução 

necessária à vida prática com finalidade de formar boas artistas, boas pessoas de 

serviço, boas donas de casa e boas mães de família (FRANCESCONI, 1973)107. As boas 

artistas referem-se aos trabalhos manuais que seriam ensinados sob a orientação de 

professores da área. Essas são as orientações do artigo treze do regulamento em 

evidência. Como a foto evidencia, era considerável número de meninas que desde a 

tenra idade moravam no internato. Elas também concluíam o quarto ano primário. 

Depois de toda formação proposta e do tempo que as meninas permaneciam no 

Orfanato, a Superiora, em nome do conselho de Damas, procurava alocações para as 

mesmas em casa de senhoras abastadas da sociedade paulistana. Ao completarem 

dezessete anos, recebiam enxoval completo e um dote na importância de 1.500$00, 

conforme artigo do estatuto publicado no Diário Official108. 

Feitas essas considerações, ressalta-se que a seção feminina funcionou no 

Orfanato do Ipiranga de 1895 a 1904, sendo que, nesse último ano, inaugurou-se o 

Orfanato de Vila Prudente, gerando, portanto, a separação definitiva da seção masculina 

da feminina. O corpo docente e orientações das atividades do Orfanato contavam com a 

participação das Irmãs, porém, os padres continuavam administrando as questões 

financeiras e patrimoniais. 

Neste estudo, buscou-se compreender o modelo educacional próprio do Orfanato 

e depreender seus principais elementos, suas continuidades e suas descontinuidades e, 

nesse contexto, afirma-se que, em sua singularidade, o mesmo manteve, a partir da 

separação com o Orfanato do Ipiranga, os padrões educativos e pedagógicos vividos 

anteriormente. Continuou com a preocupação de integrar ou reintegrar à sociedade as 

menores ali deixadas, possibilitando-as formação necessária para o trabalho.  

                                                 
107

 “alle orfanelle sara data la instruzione necessria allá vita pratica com lo scopo de farme delle bueno 

artista, ottime persone de servízio, donne di cada e esemplari madri de famiglia.”  

108 JORNAL DIÁRIO OFFICIAL DE SÃO PAULO. São Paulo, s/nº, 1897. 
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Em geral, as meninas eram internadas com sete ou oito anos, cursavam as 

primeiras letras e dedicavam-se aos afazeres domésticos como bordados, tricô, 

lavanderia, cozinha e arranjos de casa  

Outros aspectos a respeito do Orfanato chamam a atenção, tais como os 

primeiros assistidos por essa instituição nos primeiros anos de trabalho.  Pelo primeiro 

regulamento o Orfanato atenderia às crianças italianas e de outras nacionalidades e isso 

se verifica, em 1904, de acordo com o resumo das matrículas/nacionaliodades 

apresentado a seguir: 

 

 

2.O Colégio São Carlos, atual Colégio Nossa Senhora Medianeira em Bento 

Gonçalves-RS 

 

A vinda da Congregação e a consolidação de sua ação educacional no Brasil 

foram impulsionadas pelo movimento restaurador da Igreja católica, que, também, 

influenciou a chegada de outras congregações na segunda metade do século XIX. Pode-

se afirmar que o trabalho pastoral, educacional e religioso desenvolvido pela 

Congregação Scalabriniana, especialmente pelas Irmãs, em algumas cidades do Rio 

Grande do Sul, também contribuiu para consolidação do projeto de romanização. À 

medida que enfatizavam, em suas atividades, a doutrina cristã, reforçava o modelo 

tridentino e os ideários ultramontanos, por meio dos ensinamentos sacramentais e da 

pregação dogmática, prática muito comum na cultura italiana. Esse é o principal motivo 

de tanto empenho por parte dos padres scalabrinianos em relação à instalação das Irmãs 

junto às colônias no Rio Grande do Sul, objetivando preservar a cultura italiana em suas 

escolas.  

Importante lembrar que a história do município de Bento Gonçalves está 

intimamente ligada à chegada dos imigrantes italianos que lá se instalaram, em meados 

do século XIX, nas colônias de Dona Isabel e Conde’Eu. O trabalho italiano e a 

dedicação no preparo da terra fizeram com que a cidade de Bento Gonçalves se 

desenvolvesse, principalmente, com a produção da cultura de videira. Em toda 

República Velha, o Rio Grande do Sul, em geral, expandiu economicamente devido ao 
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desenvolvimento agrícola e industrial. Bento Gonçalves109, em 1915, já prosperava e até 

os dias atuais destaca-se na economia do país. 

Considerando-se as reflexões anteriores a respeito das instituições escolares ou 

educativas, optou-se por adotar a inferência de Werle (2004, p.19) em relação às 

pessoas que, comumente, contribuem e esforçam-se para a criação e fundação de uma 

determinada instituição, todavia,  

 

a instituição é transpassada e constituída por relações de poder, 

vinculada à figura de uma pessoa principal, inaugural, que nos 

primórdios da instalação da instituição contribuiu para criá-la e a seus 

“herdeiros” que interpretam o ideário, aspirações e necessidades 

institucionais em diferentes momentos temporais. 

 

E,então, convidadas por Pe. Enrico Poggi110 e com a autorização de Dom Duarte 

Leopoldo e Silva, arcebispo de São Paulo e também do arcebispo de Porto Alegre, as 

Irmãs chegaram em Bento Gonçalves. Para a nova tarefa, Madre Assunta111 enviou a 

Madre Lúcia Gorlin, a Irmã Borromea Ferrasi112, a Irmã Josefina Oricchio, a Irmã Maria 

de Lourdes Martins e a Irmã Joaninha de Camargo, que, até então, exerciam suas 

atividades no Orfanato Cristóvão Colombo, em São Paulo.            

A cidade parece responder, positivamente, em relação à efetividade das 

atividades educacionais das Irmãs em Bento Gonçalves, a Imprensa demonstrou muito 

bem a seriedade e a expansão do trabalho consolidado pelas mesmas, ao longo dos anos, 

na cidade e em outras cidades do Rio Grande do Sul, “[...] Mas por outro lado, começa 

por uma cidade, onde há 50 anos antes, neste mesmo mês, começa a germinar uma 
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 Bento Gonçalves é a capital brasileira de uva e vinho e o maior e mais expressivo pólo moveleiro do 

Estado (ANPAF, 2008).  

110
 Missionário genovês que exerceu missão durante 30 anos no Brasil e muito colaborou para a expansão 

da obra scalabriniana (SIGNOR, 2005, p.210). 

111
 Conforme histórico da Congregação, Madre Assunta era a Superiora do Orfanato Cristóvão Colombo 

de Vila Prudente/SP, naquele momento. 

112
 Ex-interna do Orfanato Cristóvão Colombo, Irmã Borromea Ferraresi tornou Superiora Geral da  

Congregação das Irmãs (1935-1951). Em seu governo empenhou-se realizar um projeto expansionista. 

Nos anos 30, Madre Borromea autorizou abertura do Colégio Santa Teresa, em Ituiutaba Minas Gerais 

(REVISTA CENTENÁRIO DAS IRMÃS MISSIONÁRIAS DE SÃO CARLOS BORROMEO 

SCALABRINIANA, 1995). 
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semente que mais tarde estender-se-ia por todo o Estado, formando a Província do Sul, 

das Irmãs Carlistas. Irmãs de São Carlos. Os cumprimentos do AVANTE (1965)”. 

A historiografia específica da Congregação registra a presença e a atuação dos 

padres scalabrinianos nas colônias italianas desde os últimos anos do século XIX; e, 

nesse contexto, a nova missão das Irmãs no município riograndense causou certo 

entusiasmo por parte dos mesmos, principalmente pelo arcebispo de Porto Alegre, que 

as convidou para a implantação de outras instituições pelo Estado, inclusive o noviciado 

de São Carlos, em 1927113, objetivando atender ao aumento das vocações, ação 

extremamente difundida entre os scalabrinianos. 

Desse modo, buscou-se, neste estudo, apreender os principais elementos que 

constituíram a gênese do Colégio São Carlos – primeira denominação – e sua projeção 

ao longo dos anos quarenta, como Colégio Nossa Senhora Medianeira. A intenção 

inicial era extrair dados que pudessem ajudar a historiar a instituição durante os anos 

trinta. Analisando-se os primeiros dados, optou-se por estender e projetar a investigação 

para as atividades do Colégio até os anos quarenta.  

Pertinente à discussão é o fato de que o Medianeira instalou-se em Bento 

Gonçalves no momento em que o Rio Grande do Sul estava em poder de um grupo 

dirigente, tinha o objetivo de modernizar o Estado e, por isso, a Educação ocupava 

relevante lugar nos debates daqueles que ensejavam consolidar o projeto republicano. 

Também é importante considerar que republicanizar não era um projeto só do Rio 

Grande do Sul, mas dos republicanos; no entanto, não existia, ainda, uma política 

educacional nacional. A educação era a via para o conserto do país, para dar forma ao 

mesmo e a República ensejava uma nação moderna e desenvolvida, sobretudo, 

disciplinada, pois a ordem levaria ao progresso. A proposta educacional baseava-se em 

educar física, intelectual e moralmente os jovens para que a ordem fosse mantida e 

todos os cidadãos estivessem conscientes de seu papel e exercessem plenamente a 

cidadania. Segundo Corsetti (1998, p.1) “uma educação física, intelectual e moral da 

mocidade, com a finalidade de possibilitar ao espírito todas as noções necessárias para 

melhorar garantir a ordem, se colocou como central para que todos os homens tivessem 

consciência de seu papel social”. 

As Irmãs iniciaram as atividades do ano letivo de 1915 com matrícula de 

cinquenta e quatro alunos no ensino primário, vinte e nove meninas e vinte e cinco 
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  O noviciado de São Carlos foi instalado em Potim, SP (REVISTA CENTENÁRIO DAS IRMÃS DE 

SÃO CARLOS BORROMEO SCALABRINIANAS, 1995). 
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meninos. Esse número manteve-se por alguns anos, mas se observou relativo aumento a 

partir da década de vinte. O livro de matrícula dos primeiros alunos do Colégio 

evidencia a presença de filhos de famílias italianas que, uma vez instaladas em Bento 

Gonçalves, melhoraram suas condições econômicas e de trabalho, dentre elas, Marcato, 

Barbacena, Pasquetti, Schlichting, Ponticelli, Gasparri, Casagrande, Gusi, Valduga, 

Sonza, Bertani, Favini, Allegretti, Giovanini, Durigon, Baso, Arioli, Alessandrin, 

Torriani, Farina, Ferrareto, Peressutti, Mnaica, L’Orisoni, Battochio, Pasquali, Baldi, 

Bacin, Grando, Lonsetti, Tedesco, Cappeli, Frediani, Fural, Reali, D’Arrigo114. 

 A questão do ensino primário nas colônias, segundo Corsetti, esteve em pauta 

nas discussões sobre a instrução pública brasileira, uma vez que as mesmas efetivaram 

suas atividades em língua pátria, e não em língua portuguesa; logo, a ênfase não seria a 

nação brasileira, como pretendia o projeto republicano. O colégio ensinava italiano, mas 

o currículo esteve acordado ao projeto de republicanização. O Curso complementar 

aparece no Quadro, a partir dos anos 40; esse  aspecto será tratado posteriormente. 

A princípio, as Irmãs foram instaladas em “[...] uma casa velha de madeira, com três 

mesas, cinco camas brancas e cinco colchões de palha. E nada mais. Cadeira não tinha. 

O sr. Paquetti foi buscar umas na Igreja” (HISTÓRICO DA COLÉGIO, 1945). 

Evidencia-se, assim, que as condições estruturais para o funcionamento do Colégio não 

eram satisfatórias.  

À medida que o número de alunos matriculados foi crescendo, houve a 

necessidade de condições físicas mais adequadas para o atendimento dos mesmos, dadas 

às exigências educacionais veiculadas pelas autoridades educacionais daquele momento. 

O vigário de Bento Gonçalves, Pe. Henrique Poggio adquiriu um terreno e deu início à 

construção do novo prédio. Em apenas dois anos, a construção do Colégio consolidou-

se, transformando em realidade o sonho de ter um espaço adequado à educação das 

crianças católicas. A essas crianças era recomendada a educação sólida, cujo princípio 

fundante seria o catolicismo, sobretudo as práticas culturais italianas, por meio das quais 

seria possível preservar a nacionalidade e o contato com a pátria distante. Nesse 

contexto, Bento Gonçalves concentrava dois grandes núcleos italianos. 

Inicialmente, o Colégio ofereceu o curso primário e as atividades eram ministradas em 

italiano, por exigência do consulado italiano, com o objetivo de preservar o sentimento 

de italianidade na colônia.  
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 Primeira turma de alunos (1915) conforme Histórico Nossa Senhora Medianeira. 
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As orientações pedagógicas da própria Congregação contemporizam a presença 

de princípios cristãos em seu cotidiano, objetivo maior da infiltração de Congregações 

religiosas em meio ao povo, suscitando vocações, signatários. Além do currículo 

comum, ofereciam-se aulas de trabalhos manuais e de piano, práticas voltadas para 

educação feminina. O histórico do Colégio ressalta o quadro docente formado quase na 

totalidade por Irmãs, com exceção de algumas contratações. Nesse sentido, o trabalho, 

também, voltou-se para as atividades vocacionais com maior ênfase. Assim, o histórico 

do Colégio acentua a contribuição das Irmãs para transformação do Rio Grande do Sul 

em um celeiro de boas e numerosas vocações.   

De acordo com as exigências legais, criou-se, em 1941, o Curso Complementar 

de formação de professores primário, porém o prédio não era adequado às exigências 

daquele momento. Desse modo, o novo prédio, atendendo às exigências daquele 

contexto, passou a contribuir para a formação das moças riograndenses, sobretudo 

cumprindo o objetivo da Educação Brasileira de formar professoras/normalistas. Nesse 

sentido, o ensino primário organizado em cinco anos, passou a ser escola de aplicação e 

de experimentações das atividades didáticas do curso complementar de formação de 

professores para o ensino primário. Oferecia-se além do currículo comum, orientações 

trabalhos manuais e piano, voltados para educação feminina, sobretudo para as alunas 

que deviam ser solidamente formadas “nas virtudes preceituadas pela doutrina católica, 

condição fundamental tanto para a salvação individual, quanto para torná-la um centro 

irradiador de catolicismo e ter um ornamento cultural compatível com lugar social que 

ocupa, ou ocupará na sociedade” (MANOEL, 2008, p.93). Esse é o matiz da educação 

feminina católica no Brasil: alocar essas moças, pobres ou ricas, em seus devidos 

lugares. Nesse contexto, à menina pobre, possivelmente órfã, caberia a educação 

profissionalizante, voltada para os trabalhos manuais e para a economia doméstica, pois 

o mundo do trabalho as esperava. Já as meninas de posse teriam seu espírito colorido 

com conhecimentos apropriados à sua posição social; logo, educar meninas de classe 

abastada significava ensiná-las, poli-las, socializá-las, orná-las e oferecer-lhes o 

fundamento cultural necessário, à altura da classe social a que pertenciam.    

Abre-se um parêntese para retomar as reflexões sobre os sujeitos que 

influenciam, contribuem, lutam e esforçam-se para a fundação e a criação de alguma 

instituição de qualquer caráter. Aqui, especificamente, uma instituição escolar 

confessional. Em pesquisas dessa natureza, buscar interpretar esse significado, de certa 

forma auxilia a compreensão da finalidade da instituição e sua razão de ser. Assim, 

destaca-se a figura de Dom Antonio Zattera, como símbolo quase do Sagrado, do mito 
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fundador, na celebração solene de inauguração do novo prédio do Colégio N. S. 

Medianeira, ritual muito comum no período. Dom Antonio ocupou papel relevante para 

consolidação da obra scalabriniana em Bento Gonçalves. Como figura eclesiástica, 

trabalhou para a cristianização de Pelotas e região, viabilizando a construção de escolas 

e paróquias, “trazendo o verde ramo de oliveira àquele rebanho” (AVANTE, 1944).  

Nas questões relacionadas ao currículo, entrevê-se a formação de professores 

conforme as orientações da instrução pública dos anos quarenta, cujo quadro curricular 

constituía-se de aulas de português e literatura, matemática e estatística, estatística 

aplicada, física, química, anatomia e fisiologia humana, sociologia, biologia geral e 

educacional, psicologia, didática, desenho, artes aplicadas, puericultura, música, canto e 

iniciação à cultura, educação física, higiene e educação sanitária, filosofia da educação e 

história da educação, distribuídas em quatro anos.  

Entende-se, a partir desses componentes curriculares apresentados, um curso 

voltado para a formação do professor em nível médio, mantendo profícua relação com 

as reformas educacionais propostas pelo Estado Novo, mais especificamente com as 

Leis Orgânicas que, por sua vez, cumpriam com a tarefa de consolidar o ensino 

profissionalizante no Brasil. E, nesse sentido, o Curso Normal atenderia à parcela de 

famílias dos setores médios da população que desejavam aprimorar a educação de suas 

filhas (GHIRALDELLI JUNIOR, 2006). 

Com relação às práticas pedagógicas para formação das moças, futuras 

educadoras, as fontes iconográficas auxiliam e enriquecem as interpretações dos 

documentos, afirmando que a educação era voltada para a formação do caráter, do 

aperfeiçoamento da pessoa, da abertura do coração para a virtude e para a gentileza. 

Nessa perspectiva, o educador desenvolveria no educando o que está envolto no 

recôndito do coração e faz florescer as sementes e os germes não só das virtudes 

naturais, mas ainda aqueles germes felizes e aquelas sementes de virtudes sobrenaturais 

que foram inseridas como Batismo em nossa alma (REVISTA EDUCAÇÃO, 2000). 

A concepção de educação estava fundamentada nos princípios religiosos para 

que pudesse abrir os corações das alunas para Deus, despertando o espírito de 

solidariedade, igualdade, fraternidade e civilidade, formando, assim, pessoas capazes de 

viver em sociedade e contribuir para o bem estar da mesma. Formaria, acima de tudo, 

pessoas capazes de viver em sociedade, de trabalhar, de obedecer, de honrar e de 

construir uma sociedade saudável, dentro dos princípios acima. A primeira foto abaixo 

demonstra como as práticas disciplinares do corpo ocupavam papel importante na 

formação das futuras professoras. Como abordado, anteriormente, a ginástica era a 
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forma mais eficaz de educar o corpo, prepará-lo para ser professora, trabalhar o ritmo, o 

tempo, o espaço, o movimento, enfim, todas essas atividades educam e disciplinam. 

 O Histórico do Colégio apresenta estatística de que, até os anos noventa, o 

Colégio teria atendido 32.023 estudantes, entre primário, ginásio e normal, entendendo 

que o Curso Normal, extinto em 1970, também sofreu influência do ideário 

desenvolvimentista, ensino voltado para a profissionalização obrigatória, disposta pela 

Lei Diretrizes Bases 5692/71. Nesse âmbito, ao longo dos anos, o Colégio atendeu ao 

ensino de 1º e 2º graus, oferecendo diversos cursos profissionalizantes, como auxiliar de 

laboratório de análises químicas, auxiliar de patologia clínica, desenhista, mecânico-

auxiliar, desenhista de decoração e auxiliar e magistério. 

Infere-se, após a análise dos documentos e outros materiais históricos no texto 

apresentados, que as Irmãs fundaram o Colégio na proeminência do projeto republicano, 

mais especificamente no projeto educacional riograndense.  Desse modo, contribuiu 

para civilizar e preparar parte do povo brasileiro para o progresso da nação. No Colégio, 

também, esteve presente cotidianamente o trabalho vocacional e o intento de restaurar 

os princípios católicos; entretanto, os documentos revelam as ingerências do Estado, por 

meio das autoridades competentes em suas atividades. 

 

 

3 O Colégio Santa Teresa em Minas Gerais 

 

A Congregação das Irmãs de São Carlos Borrromeo adentrou o estado de Minas 

Gerais, no final dos anos 30, sob a responsabilidade da Província de Nossa Senhora 

Aparecida, instalada na capital de São Paulo.  Considerando-se as fontes encontradas, 

procurou-se dar um significado histórico ao Colégio, interpretando seu fazer escolar, 

construindo, assim, seu percurso histórico. Em 1939, ano da fundação do Colégio, o 

município de Ituiutaba sobressaiu-se no contexto econômico mineiro, e até mesmo 

brasileiro, visto que o desenvolvimento agrícola do município foi muito satisfatório. A 

cidade foi intitulada capital do arroz, aspecto responsável pelo crescimento populacional 

e urbanístico da cidade. Ao se instalar em Ituiutaba,115 Minas Gerais, as Irmãs de São 

Carlos Borromeo não trabalharam com imigrantes, como aconteceu no Orfanato 

Cristóvão Colombo, em São Paulo, e no Colégio Medianeira, no Rio Grande do Sul.   
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 Ituiutaba situa-se no Pontal do Triângulo Mineiro, no Estado de Minas Gerais – Brasil. 
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O Censo demográfico116 do município, por religião, apresenta e confirma 

também a hipótese inicial de que os habitantes da cidade, quase na sua totalidade – 99% 

em total de 33.239 habitantes –, eram católicos romanos. Nesse sentido, a criação de um 

Colégio confessional na cidade era fundamental para a recuperação e a preservação dos 

princípios religiosos, projeto de restauração católica nos anos 30. Segundo Azzi (2008), 

é necessário compreender o conceito de sacralização da sociedade, para entender esse 

período: a ideia de sacralizar a sociedade subjaz ao projeto pastoral da hierarquia, 

denominado de restauração; um intento em reaver todo tipo de privilégio, outrora 

perdido pela Igreja católica. Esse projeto, compreendido como um conjunto de ações, 

contou com apoio, orientações e diretrizes da Cúria Romana. Como se assinalou  no 

capítulo II, Dom Sebastião Leme – na ocasião bispo em Olinda – exerceu papel 

significante nesse período, conduzindo o projeto de restauração no Brasil, elaborando 

um projeto pastoral, delineado na carta pastoral de 1916,   em cujo teor, lia-se na 

intenção de transformar a República em um Estado religioso. Entende-se que o 

propósito era combater o Estado moderno, a laicidade, o protestantismo e qualquer 

concepção que denotasse irreligião ou ateísmo.  

Destarte, a instalação do Colégio Santa Teresa, inserido no contexto da educação 

brasileira, vinculou-se às discussões dos anos trinta entre intelectuais, leigos e 

religiosos. Ressalta-se, nesse contexto, a presença de algumas reformas educacionais em 

Minas Gerais, sobretudo a luta ideológica travada pelo Movimento dos Pioneiros da 

Educação, em âmbito nacional. Esse movimento buscava dar vida e intensidade à escola 

obrigatória, pública, gratuita e laica, dever do estado e direito de todos, em detrimento 

da escola confessional, de tradição dogmática, conservadora e reacionária. Assim sendo, 

é importante recuperar, sumariamente, algumas questões que influenciaram, direta ou 

indiretamente, a criação e o funcionamento do Colégio Santa Teresa em Ituiutaba.  

Afirma-se, neste estudo, que foram dois os motivos que levaram a Congregação 

Scalabriniana instalar-se na cidade. Primeiro, para consolidar o objetivo da Igreja de 

restaurar e propagar a fé e educar a juventude dentro dos ensinamentos cristãos, 

convalidando a luta ideológica das escolas confessionais no Brasil. Segundo, para 

atender à classe social elitizada da cidade e região, mais precisamente às filhas dos 

latifundiários. 

No final de 1938, por solicitação do Pe. Morelli e do Bispo de Uberaba, a Madre 

Borromea Ferraresi, Superiora Geral da Congregação das Irmãs Missionárias de São 
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Carlos Borromeo, chegou à cidade para verificar as condições em que o Colégio seria 

instalado. Contava-se com o apoio do Pe. Conrado Stefani117 e da Olegária Ribeiro 

Chaves118 para organização do prédio, dos imóveis e de toda infraestrutura para as novas 

instalações do Colégio. Dona Olegária, oficialmente, transferiu a Escola Menino Jesus 

de Praga para o Colégio Santa Teresa, conforme documento registrado em 02 de maio 

de 1939, publicado no Ofício da Secretaria da Educação e Saúde Pública de Minas 

Gerais.  

Situado em lugar privilegiado da cidade, pode-se dizer que esse prédio, o 

pardieiro, deveria ser substituído pelo palácio, o prédio próprio para a cidade, idealizado 

pela elite republicana (FARIA FILHO, 2000). Abaixo apresenta-se uma das alas do 

majestoso prédio idealizado pelas Irmãs em Ituiutaba, a concretização dos sonhos 

dourados das meninas-moças que lá estudavam. A arquitetura seguia o padrão de outros 

prédios de instituições confessionais do período, dadas as intenções e as finalidades de 

todas elas. Naquele momento, o prédio traduzia aquilo que a sociedade o imprimia. As 

considerações abaixo ajudam a clarear essa concepção: 

 

 Sabemos que é possível educar em qualquer lugar, até mesmo em 

chão batido, sem cobertura e sem móveis. Mas uma escola é muito 

mais que isso, e o edifício escolar sabemos todos, pode facilitar ou 

dificultar a aprendizagem, a convivência, o desenvolvimento dos 

alunos. Em suma os espaços educam. (BUFFA, 2007) 

 

Aproveitando as elaborações teóricas da autora, é importante atentar para a 

linguagem arquitetônica, ou melhor, para a linguagem poética do prédio, pois são 

símbolos e representam valores. No caso do Colégio Santa Teresa, o prédio representou 

o ideário da Congregação, da Igreja Católica e do Estado Moderno e Republicano. 

Conforme documentos consultados, o projeto foi elaborado por arquiteto famoso119, 

contratado em São Paulo, capaz de elaborar uma planta que atendesse às exigências de 

um Colégio confessional, com aposentos para internas, banheiros de fácil vigilância, 
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 Também membro dos estigmatinos, atuava na Matriz de São José em Ituiutaba, naquela época. 
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 Ex-aluna do Colégio Normal Nossa Senhora das Dores em Uberaba, Minas Gerais. Proprietária da 

Escola Menino Jesus de Praga, Membro da Associação de Senhoras Católicas de Ituiutaba. Preocupada 

com a educação das meninas, lutou muito para a vinda das Irmãs. 

119
 A construção foi projetada por Guilherme Gurilhing, engenheiro residente em São Paulo/SP 

(OLIVEIRA, 2003). 
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longas escadas e corredores, amplas salas, espaço adequado às atividades físicas, área 

de lazer, ampla biblioteca, laboratórios e sanitários, conforme exigências da Lei 

Educacional. Os móveis atendiam às necessidades pedagógicas daquele momento – 

carteiras de madeira pura, envernizadas e pesadas, além de lousas que cobriam toda a 

parede. O conjunto desse projeto expressou uma finalidade social, principalmente, de 

sacralidade. 

Depreendia-se também, como objetivo do Colégio, oferecer o ensino 

preparatório para que os alunos pudessem prosseguir os estudos com qualidade. As 

professoras eram as próprias Irmãs, além da contratação de outras renomadas na cidade. 

As irmãs passavam pelo noviciado da Congregação e, depois, especializavam-se para 

atuarem seus Colégios e Escolas. Quando chegavam à cidade eram alvo de comentários, 

principalmente, porque significavam a vinda da professora da capital para ensinar as 

meninas das grandes famílias da região. Na edição do dia 08/01/39 o Jornal de Ituiutaba, 

dava ao povo da circunvizinhança a notícia de nossa chegada lançando um rasgado 

elogio aos nossos trabalhos missionários e, no mesmo dia, eram lançados na cidade os 

primeiros folhetins, prospectos, propagandas do Colégio (FATOS NOTÁVEIS,1939). 

Eram verdadeiras autoridades no ofício de ensinar. 

Em suas atividades diárias as Irmãs, ocupavam-se em ensinar os princípios 

cívicos e patrióticos, aspecto importante para a nação brasileira nesse período, visto que 

os ideais de Pátria, Nação estavam sendo plantados e cultivados em todo país, em 

função do Estado Novo. A educação sedimentava-se baseada na formação do indivíduo, 

da personalidade e, nesse sentido, a educadora era a peça fundamental para esse 

processo. Algumas atividades extraescolares  do Colégio Santa Teresa convalidavam 

essa idéia; como se vê, no dia 24 de julho de 1939, a convite da Congregação Mariana 

que acabava de adquirir a estação de rádio propaganda em Ituiutaba, um grupo de 

meninos e meninas do Colégio cantou no microfone o hino nacional e a Ave Maria 

(FATOS NOTÁVEIS, 1939). 

Ao terminarem seus estudos, as alunas, fortalecidas de tal modo, voltariam a 

esse mundo sem serem corrompidas por ele. Portanto, na visão de educação 

ultramontana, a mulher, por ser presa mais fácil do mal, devia estar sob constante 

vigilância para resguardar sua pureza (MANOEL, 2008). Assim se justificam o rigor, a 

disciplina, o silêncio, o recolhimento, as regras e o conservadorismo expressivo entre 

elas, verificado a partir da análise dos históricos, do regimento e das orientações 

pedagógicas do momento. 
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             Os dados encontrados nos livros de matrícula de alunos apresenta maior fluxo a  

partir da metade dos anos quarenta, justificando a ampliação do Colégio para a 

formação de professoras, visto que os meninos migraram para o Colégio São José, em 

busca da formação sacerdotal, ou para o mais jovem Colégio Marden120. Quanto aos 

conteúdos ministrados no ensino primário, verificou-se o enfoque maior em português e 

matemática. O Colégio buscava formar “com base”, os alunos de séries iniciais – jardim 

ao quarto ano primário. Pareciam atraentes as aulas de geografia, história e ciências. Já 

o civismo, marca indelével do período, era cultuado por meio de rituais, de festividades 

e de comemorações cívicas no pátio do Colégio, na Igreja, na praça da Matriz, na rua, 

com pomposos desfiles e apresentações físicas junto ao batalhão do Tiro de Guerra da 

cidade. Formar o aluno para a civilidade era a uma exigência da própria República, bem 

como a educação física, que visava ao preparo do corpo para a obtenção de uma mente 

sã, disciplinada, ordeira e obediente. O controle do corpo, então, era uma virtude a ser 

desenvolvida pelos alunos do Colégio. A tríade dessa formação baseava-se no 

catolicismo, no civismo e no conhecimento preparatório. 

Nas salas de alfabetização, observou-se a presença da prática pedagógica do 

método global, o que a diferenciava das práticas do Grupo Escolar de Villa Platina121, 

nesse contexto, o maior representante do ensino público mineiro. Relendo os históricos 

do Colégio, percebeu-se a existência de certa rivalidade entre a escola pública e a 

privada, discussão pertinente naquele momento, como pontuou-se anteriormente. 

Pode-se afirmar que com a concepção de educação conservadora e bancária 

(FREIRE, 2005) as Irmãs Scalabrinianas conduziram suas atividades no Colégio Santa 

Teresa no período investigado. Formar as meninas católicas embebidas pelos 

ensinamentos cristãos, pelo apreço aos rituais católicos, era o princípio norteador da 

Escola, como se pode observar na foto abaixo. A participação da alunas neste tipo de 

celebração era constante, segundo as anotações dos Fatos notáveis/Crônicas consultados 

(1939).  

Compreende-se também que o Colégio consolidou-se como referência 

educacional para Ituiutaba e região e nos anos cinqüenta, criou o Curso Normal que 

funcionou até os anos noventa, contribuindo, assim, para a formação de professores do 

município e região, além de outros estados e justificando a sua solidez até os dias atuais.  

Esses profissionais, ex-alunos do Colégio Santa Teresa, estão alocados, hoje, na área 

                                                 
120

 Ver OLIVEIRA, 2004. 

121
  RIBEIRO; SILVA, 2003. 
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educacional, em diversas funções, contribuíram e contribuem para a formação da 

sociedade brasileira. 

Do ponto de vista da discussão teórico-metodológica, salienta-se que, em relação 

às fontes encontradas, desde o pequeno folheto, o jornal, a propaganda, o histórico, o 

relatório, as anotações nos cantos dos documentos até o currículo, a historiografia 

específica, as orientações pontifícias e outras mais, todas foram analisadas com o 

propósito de construir e/ou reconstruir as marcas da Escola na formação de seus alunos. 

Em relação ao Orfanato, as fontes documentais e iconográficas, muito ricas em 

informações, possibilitar visualizar sua interioridade.  Quanto ao Colégio Medianeira, 

os documentos são mais áridos, os relatórios são mais pontuais, depois de entrecruzados 

às outras fontes, como as iconográficas, histórico, imprensa possibilitaram construir o 

sentido histórico da instituição. O Colégio Santa Teresa preservou em seu acervo, 

composto por documentos, históricos, iconografia, os Fatos Notáveis ou Crônicas, uma 

espécie de diário dos acontecimentos da instituição, comum às instituições 

confessionais. Essa fonte muito contribuiu para o preenchimento dos espaços históricos 

desta investigação. Importa exarar que, para chegar ao interior de qualquer instituição 

escolar todas as fontes devem ser consideradas, analisadas, para que, de forma crítica e 

reflexiva, o pesquisador possa reconstruir a essência de seu projeto social. 

 

Considerações Finais 

 As três instituições apresentadas, cada uma em um contexto distinto, imbricadas 

em questões complexas, expressam o perfil, a finalidade, a intenção e o projeto que se 

dispuseram a realizar enquanto instituições religiosas voltadas para o ensino de crianças 

e de jovens. Não se pode negar que todas constituíram parte do projeto de restauração 

católica e estiveram a serviço da sociedade capitalista e do movimento de construção do 

Estado republicano no Brasil. 
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Introdução 

 

 O tema deste estudo é a história das instituições de ensino superior no Brasil, por 

meio da análise histórica da Fundação Educacional de Ituiutaba, no período de 1970 a 

1979, localizada no Triângulo Mineiro-MG, e denominada, até 1973, Fundação 

Universidade do Triângulo Mineiro, composta, até 1979, pela Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras. 

O período escolhido para esta pesquisa se configura, nacionalmente, pela 

Ditadura Militar em que muitas mudanças relacionadas às questões sociais e 

educacionais ocorreram e, regionalmente, em Ituiutaba, pela gênese e consolidação dos 

cursos de licenciatura em Ciências Biológicas, História, Letras (Português-Inglês), 

Matemática e Pedagogia até a implantação do curso de Engenharia em Operações 

Elétricas, em 1979. Nesse decênio a Instituição contribuiu para a formação de 

profissionais da educação no município de Ituiutaba e nas cidades da região, conforme 

dados evidenciados no Quadro I. 

 

Quadro I 

Relação de Cursos e Atos de autorização 

CURSOS Atos de autorização 

Pedagogia – Licenciatura (sede) Decreto n.º 66.602, de 20/05/1970 

Ciências Biológicas Decreto n.º 66.602, de 20/05/1970 

História Decreto n.º 66.602, de 20/05/1970 

Letras (Português, Inglês e 

respectivas literaturas)  

Decreto n.º 66.602, de 20/05/1970 

Matemática Decreto n.º 66.602, de 20/05/1970 

Ciências - Licenciatura de 1.º Grau Decreto n.º 66.602, de 20/05/1970 

mailto:lhmmo@bol.com.br
mailto:cidasatto@hotmail.com
mailto:veracruz@ituiutaba.uemg.br
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Engenharia Elétrica (Bacharelado) Decreto n.º 83.130, de 05/02/1979 

FONTE: Estatística fornecida pela Secretaria Geral/FEIT, 2009. 

 

Os dados definem a periodização escolhida nesta pesquisa que se delineia com 

base no primeiro momento de implantação dos cursos da Fundação Educacional de 

Ituiutaba destinados à formação de professores e que contribuíram para a mudança no 

cenário educacional e cultural da cidade. 

Com base no tema e no período delimitado, as perguntas que norteiam esta 

pesquisa são as seguintes: Qual foi a função social da Fundação Educacional de 

Ituiutaba na década de 1970? Quais foram as contribuições da Fundação Educacional de 

Ituiutaba para o município e região? O que representou a Fundação Educacional de 

Ituiutaba para os alunos e professores no período? Qual era a finalidade de se fundar 

uma instituição de ensino superior em Ituiutaba? 

Para dar esse olhar à FEIT, as fontes são imprescindíveis, tanto em relação a seu 

acesso quanto à sua seleção. Parte delas encontram-se no Centro de Memória e Arquivo 

Institucional - CEMAI da Fundação Educacional de Ituiutaba. O acervo está catalogado 

e disponível de forma a facilitar as pesquisas e as fontes são reveladoras e significativas. 

Em se tratando de fontes, é importante ressaltar a reflexão elaborada por Sanfelice 

(2006) em relação ao alargamento de sua concepção e, nesse sentido, essa nova visão 

permite ao historiador trabalhar também com fotos, filmes, cadernos escolares, livros 

didáticos, mobiliário escolar, plantas de prédios e outros materiais.  

Em vista disso, as fontes são fundamentais para a compreensão do significado da 

Fundação Educacional de Ituiutaba para a formação da sociedade do seu tempo, pois,             

segundo Lombardi: 

as fontes são testemunhos que possibilitaram entender o mundo e a 

vida dos homens, todos os tipos de fontes que ajudem a entender o 

mundo dos homens e suas relações são válidas. Debruçar-se-á, 

portanto, criteriosamente sobre os arquivos encontrados e a partir das 

fontes definir e delimitar o  objeto de estudo, para que as mesmas de 

fato  possam construí-lo.  (2004, p.156) 

 

A partir desse pressuposto teórico de que tudo pode se tornar fonte, considerou-

se importante a análise da legislação específica da instituição, bem como as bases legais 

nacionais, como a Lei n.º 5540/68 e a Lei n.º 5692/71. Inventariou-se o material do 

Centro de Memória e Arquivo Institucional – CEMAI, como as Legislações (Ato de 
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criação n.º 2914/63, Decreto n.º 4640/65), outros atos de autorização de curso, de 

reconhecimento, de renovação de reconhecimento, pareceres, outros decretos e 

resoluções, o Estatuto e as Atas da Instituição (Ata da eleição do Conselho Curador, 

realizada na Câmara Municipal em 1.º julho de 1968, ata da eleição para a Diretoria do 

Centro de Estudos Históricos “Sérgio Buarque de Holanda”, em 1973, ata do grupo 

universitário de teatro amador, fundado em 1974, e outras atas) que, por meio de 

levantamento e seleção possibilitem identificar os temas candentes e as pessoas que 

faziam parte das diversas instâncias da Fundação Educacional; discursos realizados em 

eventos importantes da Fundação, Fotografias (professores, diretores, instalações 

físicas, construção da Instituição, etc.), Imprensa (Jornal “O Bronca”, entre outros). 

Serão entrevistados, ainda, o primeiro presidente da Fundação, o advogado Manoel 

Agostinho, 10 alunos das primeiras turmas dos cursos de licenciatura e 5 professores de 

cada curso. As entrevistas auxiliarão na reconstrução da memória da Fundação e 

contribuirão para dar voz aos que construíram sua história. 

Para dar conta desse intento, privilegia-se algumas reflexões sobre instituições 

escolares as quais afirmam que investigações dessa natureza possibilitam a 

oportunidade de vislumbrar diferenciadas nuances sobre o papel da educação, 

representadas, principalmente, pela sua comunidade escolar. Nesse sentido, a Fundação 

Educacional de Ituiutaba teve um papel ativo no processo educacional do Triângulo 

Mineiro, preocupando-se não apenas com o âmbito escolar, mas também com ações 

culturais na sociedade tijucana122.  

Nessa direção é importante entender as mudanças suscitadas a partir da criação 

dessa Instituição inserida no contexto político que passava o Brasil, impactado por um 

governo autoritário e centralizador123 que limitava a participação social, cultural e 

política da população. Por meio de um aparato legal e institucional o período militar se 

constituiu por uma excessiva centralização do poder executivo que repercutiu em vários 

âmbitos da sociedade brasileira, por meio de um ideário que se enquadrava no modelo 

de segurança nacional e de produtividade. A educação também se destinou a atender 

esse modelo por meio de acordos entre o MEC e a agência norte-americana Agency for 

Internacional Development (USAID). Outras ações realizadas no campo da educação 

                                                 
122

 A palavra tijucana é utilizada como sinônima de ituiutabana que indica pessoa nascida em Ituiutaba. O 

termo se refere ao rio Tijuco que denomina a cidade, pois Ituiutaba, em indígena, significa “Cidade do rio 

Tijuco”. 
123

 Ver CUNHA, Luís Antonio; GÓES, Moacyr de. O Golpe na Educação. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

1985. GHIRALDELLI Jr., Paulo. História da Educação. São Paulo, Cortez, 1990. HILSDORF, Maria 

Lucia Spedo. História da educação brasileira: leituras. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003.     
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foram a Lei n.º 5692/71 que reformulou o ensino secundário e a 5540/68 que 

reestruturou o ensino superior.  

[...] a reforma universitária de 1968 fez a adequação das universidades 

brasileiras ao projeto educacional tecnomilitar do período, de aumento 

da produtividade com contenção de recursos, implantando as bases de 

uma organização estrutural apoiada em: departamentos no lugar do 

regime de cátedras; cursos semestrais e sistema de créditos no lugar de 

cursos anuais; unidades profissionalizantes separadas das de pesquisa 

básica; vestibular unificado e classificatório no lugar do eliminatório, 

para resolver o problema dos candidatos aprovados que excediam ao 

número de vagas; ciclo básico; licenciaturas curtas; aumento de vagas, 

sobretudo nas escolas particulares; e, instituição do regime de pós-

graduação. (HILSDORF, 2003, p. 126) 

 

 A pós-graduação, instituída nesse período, contribuiu, apesar da repressão aos 

canais de informação, para a formação de muitos pesquisadores que tiveram relevância 

no processo de abertura política iniciado ao final da década de 1970. Assim, é no bojo 

dessa conjuntura nacional que se organiza e é criada a Fundação Educacional de 

Ituiutaba; portanto, verifica-se que as questões mencionadas demonstram, por si, a 

relevância deste estudo.  

É importante ressaltar que o interesse em sistematizar um estudo sobre                            

a Fundação Educacional de Ituiutaba emerge de alguns fatores relacionados ao percurso 

acadêmico e profissional das autoras, visto que tiveram como foco de seus estudos a 

história da educação, especificamente sobre as instituições escolares. Esse fato 

justificou a participação de duas pesquisadoras no Núcleo de Estudos e Pesquisas em 

História e Historiografia da Universidade Federal de Uberlândia – NEPHE/UFU124, 

grupo que se dedica entre outros enfoques, a desenvolver pesquisas e estudos das 

instituições escolares no Triângulo Mineiro. Outrossim, é importante ressaltar  a  

participação de uma das autoras no grupo de pesquisa História da Educação Brasileira – 

HISTEDBR/UNICAMP,  no qual as produções têm ressaltado as instituições escolares 

laicas e confessionais, na perspectiva  do materialismo histórico dialético. Ressalta-se 

                                                 
124

 Ver dois estudos desenvolvidos interligados ao NEFHE/UFU: MORAES, Vera Cruz de Oliveira. 

Tudo pela Pátria a história do Instituto “Marden” 1933-1945. 2004. Dissertação (Mestrado) - 

Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2004; e OLIVEIRA, Lúcia Helena M.M. Memória e 

História Educacional: o papel do Colégio Santa Teresa no processo escolar de  Ituiutaba no 

Triângulo Mineiro- MG (1939-1942). 2003. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de 

Uberlândia, Uberlândia, 2003. 
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também outra pesquisadora, doutoranda do Programa de Estudos Pós-graduados em 

Educação: História, Política, Sociedade da PUC de São Paulo, vinculada à linha de 

pesquisa Escola e Cultura: História e Historiografia da Educação que tem realizado 

produções significativas sobre a temática por meio de uma análise que se fundamenta, 

precipuamente, pela história cultural.125.     

Assim, a escolha da FEIT como objeto de estudo se deve por questões pessoais e 

profissionais, tendo em vista que além das autoras serem pesquisadoras da área da 

história da educação e serem professoras dessa Instituição, é proeminente o fato de 

que em 2010 a Fundação Educacional de Ituiutaba comemora 40 anos de existência, 

marca indelével da sua contribuição para a formação da sociedade tijucana, mineira e 

de outras regiões do Brasil.                         

Justifica-se a realização e a divulgação desta pesquisa para a comunidade escolar 

e comunidade tijucana para que possam compreender a trajetória e a relevância dessa 

Instituição de Ensino Superior, com base nas atividades que desenvolveu e desenvolve 

em prol da educação, da cultura e do meio ambiente. Nesse sentido, utiliza-se a história 

oral como um dos dispositivos apontados pelos estudos sobre instituições escolares para 

convalidar a idéia de que a Instituição foi importante para a região do Triângulo 

Mineiro. Sobre essa questão, o depoimento de Faria (2009) é relevante: 

 

As salas da Pedagogia chegavam a ter até mais de 109 alunas. Os 

alunos eram experientes, diretores de escola, a maioria casada e com 

filhos grandes: Helena, Mirza, Nelie, Icanusa, e outras professoras: 

Maria Amélia, Maria Ercília, Jandira, Jamila, Valdete Tobias, Hilda 

Muller. A bagagem cultural e o comprometimento das primeiras 

turmas deu um diferencial significativo; pessoal mais maduro, sabia o 

que queria. Das cidades vizinhas e das cidades mais distantes como: 

Capinópolis, Cachoeira Dourada, Monte Alegre, Gurinhatã, Campina 

Verde e de Marzagão, cidade pequena, próxima de Buriti Alegre 

(GO). Vinha gente de trem até Araguari e que acabava de chegar de 

ônibus.  

 

                                                 
125

 Ver duas pesquisas realizadas: COSTA, Islan Reinaldo da. O grupo escolar da Fazenda Amália: 

contribuições para a história da instituição entre 1942 e 1966. 2007. Dissertação (Mestrado). Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2007; e BARROS, Eva Cristini Arruda Camara. Atheneu 

Norte-Riograndense: práticas culturais e a formação de uma identidade (1892-1924). 2000. Tese 

(Doutorado). Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 2000. 
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Desse modo, a docente confirma como foi significativo o trabalho da Fundação 

para o desenvolvimento do processo escolar de Ituiutaba e de várias outras cidades e, ao 

mesmo tempo, caracteriza o perfil das turmas, evidenciando os papéis sociais que os 

alunos desempenhavam, sobretudo, a função desses sujeitos sociais.  

A relevância da criação de uma instituição de ensino superior, também foi 

confirmada no trecho da ata de eleição do presidente da Fundação em 1.º de julho de 

1968, quando o representante do governador do Estado de Minas Gerais, dr. Eurico 

Andrade Pereira, ao fazer um brilhante improviso citou Rui Barbosa:  

 

A ideia da universidade não se reduz em sua realização objetiva à 

concentração de um certo e determinado local de três, quatro ou cinco 

estabelecimentos de instrução superior. Deve ser a tradução da síntese 

do saber, ligadas entre si as partes integrantes de cada uma das 

instituições de que ela se há de compor e relacionadas estas umas com 

as outras, de modo que constituam um todo harmônio, animado do 

mesmo espírito e tendendo ao mesmo fim. (ELEIÇÃO..., 1968) 

 

E ainda nessa mesma ata ressalta-se as considerações feitas pelo Promotor 

Público da Comarca José Vitor da Fonseca Sobrinho “nós e o povo esperamos que a 

Universidade do Triângulo Mineiro cumpra sua verdadeira missão educativa e social e 

seja dentro de pouco tempo a mais alta expressão consciente da vida cultural de nossa 

Pátria” (ELEIÇÃO..., 1968). 

Ao entrecruzar essa fonte com os dados quantitativos evidencia-se a importância 

da Instituição, tendo em vista o significativo número de alunos matriculados em alguns 

cursos de Licenciatura durante o período de 1973 a 1979, que indicam a sua 

contribuição na formação de professores126.     

A ênfase na formação de professores, provavelmente, se deve porque, na década 

de 1970, há uma expansão do ensino primário e, nesse sentido, fazia-se necessário 

qualificar o professor. São consideráveis as reflexões de Romanelli (1978) para tratar 

dessa questão quando retoma a Revolução de 1930 e afirma que ela mudou os rumos de 

nossa história, principalmente no campo educacional, provocando a expansão do ensino, 

                                                 
126

 O curso de Ciências (Licenciatura de 1.º Grau), no período de 1976-1979 possuía 152 alunos, o de 

Ciências Biológicas no período de 1973-1979 possuía 101 alunos, o de Letras (Português e Inglês), entre 

1973-1979, possuía 292 alunos e o de Pedagogia (incluindo a partir de 1977 a habilitação em Supervisão 

Escolar de 1.º e 2.º Graus), no mesmo período, possuía 226 alunos. Assim, os cursos de licenciatura, entre 

1973 a 1979, totalizaram 771 alunos. Fonte: Estatística fornecida pela Secretaria Geral/FEIT, 2009. 
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porém de forma deficiente. Qualitativamente a expansão existiu, mas foi contida pela 

inelasticidade da oferta, pelo baixo rendimento do sistema escolar e seu aspecto de 

discriminação social. Quantitativamente, suas deficiências estruturais, tanto em relação 

à demanda quanto em relação à oferta, se processou em direção inversa àquela exigida 

pelo desenvolvimento brasileiro. Esta defasagem está vinculada às contradições 

políticas, causadas pela luta entre os vários grupos pelo poder, explicitadas nas 

legislações que ora regulavam o ensino. 

Aos motivos supracitados pode-se acrescentar, também, que esta pesquisa 

contribuirá para os estudos em história das instituições, agregando conhecimento ao 

campo da história da educação, como já têm feito os autores nacionais e 

internacionais127 que tratam do assunto. Em vista disso, esta pesquisa objetiva 

reconstruir a história e recuperar as memórias da Fundação Educacional de Ituiutaba, 

proporcionando sua divulgação, tendo em vista a comemoração dos 40 anos dessa 

instituição. 

 

1. Dialogando com o referencial teórico-metodológico 

 

 Para desenvolver esta pesquisa são fundamentais os estudos específicos sobre 

instituições escolares, sobretudo, aqueles que se propõem fazer sua reconstrução 

histórica, admitindo que a história de toda instituição necessita ser idealizada, dada 

sua durabilidade (SAVIANI, 2007) e, desse modo, entende-se que a existência de 40 

anos de FEIT convalida essa afirmação, tendo em vista a firmeza com que se 

consolidou nesse período.  

Nesse mesmo sentido, é considerável em investigações dessa natureza, entender 

como essas instituições se fortalecem e materializam essa fortaleza, pela majestosidade 

de seus prédios e instalações, juntamente aos materiais didático-pedagógicos e 

currículos que, por sua vez, são os sustentáculos do trabalho pedagógico (SAVIANI, 

2007).  

Considerando-se essas reflexões pode-se exarar que a FEIT, desde os primórdios 

da instalação de seus cursos, objetivou oferecer as melhores instalações para o conforto 

de seus alunos, sobretudo, para seu desenvolvimento intelectual, por meio do 

desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem.  Ressalta-se, assim, que entre os 

                                                 
127

 Ver FARIA FILHO (2000), BUFFA (2007), SANFELICE (2007), SAVIANI (2007), NOSELLA 

(2005), LOMBARDI (2007), NASCIMENTO (2007), MAGALHÃES (1996), NÓVOA (1992), GATTI 

JÚNIOR (2006), INÁCIO FILHO (2006), ARAÚJO (2006), MORAES (2004), OLIVEIRA (2009) e 

outros.  
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vários dispositivos que constituem uma instituição educativa chama atenção a estrutura 

espacial: arquitetura, plantas, normas de construção dos prédios, comumente 

normatizadas por projetos estabelecidos pelo governo, impondo o cenário de uma 

determinada cultura escolar. A importância desse dispositivo é corroborada por Faria 

(2009) ao afirmar que: “A faculdade funcionava a principio no Colégio São José
128

 e no 

Colégio Santa Teresa
129

. Em 1973, houve a mudança para o Bloco A com a construção 

da primeira perna do H (formato do prédio)”. 

 

         FONTE: Centro de Memória e Arquivo Institucional – CEMAI da FEIT/Ituiutaba. 

 

A fotografia permite compartilhar das análises dos autores citados, no sentido de 

que, dentre as fontes existentes, o rico acervo iconográfico interpretado e entrecruzado 

com outras informações possibilita identificar o mundo e a sociedade que envolve a 

Fundação, sobretudo, retratar o seu cotidiano. Recorre-se a Ciavatta (2002, p.14) que 

“afirma ter clareza da verdade sempre aproximada que se reconstrói a partir das 

fotografias, fragmentos visuais que busca-se articular a outros fragmentos da linguagem 

verbal, produzidos sobre a história da vida de seu tempo”. 

A arquitetura do prédio, vislumbrada na fotografia, denota a cultura escolar, os 

objetivos, as finalidades da Instituição em relação à formação de seus alunos. O espaço 

físico construído foi pensando para atender às necessidades do profissional que 

objetivava formar, em específico a implementação dos laboratórios nas áreas de 

Ciências. 

                                                 
128

 COSTA, Marcelo Alves da. O Colégio São José e a ação dos estigmatinos. Dissertação de Mestrado 

– UCG, Universidade Camburi de Goiânia, 2003. 
129

 OLIVEIRA, Lúcia Helena M.M. Memória e História Educacional: o papel do Colégio Santa 

Teresa no processo escolar de Ituiutaba no Triângulo Mineiro- MG (1939-1942). 2003. Dissertação 

(Mestrado) –Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2003. 
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Considerando a importância desta instituição é imprescindível registrar e 

preservar a memória de seus autores (ex-alunos, ex-professores, ex-diretores), tendo em 

vista que a mesma foi construída pelas ações desses sujeitos, dentro de um determinado 

contexto histórico, sócio, político e econômico. Desse modo, recorreu-se aos 

referenciais teóricos para interpretar os depoimentos colhidos, pois nessa perspectiva 

eles foram considerados instrumentos de pesquisa que há muito vêm sendo utilizados 

em diversos tipos de investigação, tendo em vista que a história oral é tão antiga quanto 

a própria história (THOMPSOM, 1992, p. 45); ela foi a primeira espécie de história que 

a humanidade desenvolveu e usada como técnica para o estudo das instituições 

educativas é um trabalho que busca trazer ao presente, uma reconstrução do cotidiano 

passado. E parafraseando Thompsom (1992), Moraes afirmou que 

 

a história é tecida passo a passo por atores que dela fazem parte e se o 

passado, traz reflexos para o presente, torna-se necessário procurar 

elementos vivos para deles fazer emergir testemunhos que confirmem 

as idéias justificadoras das práticas da época e que continuam na 

lembrança de muitas pessoas, bem como fatos relevantes que 

influenciaram mentalidades. (2004, p.11) 

 

É com esse entendimento que se pode afirmar que uma investigação dessa 

natureza só poderá ser tecida entre a memória e o arquivo, conforme anuncia Magalhães 

(1996, p.61): “Uma história construída da (s) memória (s) para o arquivo e do arquivo 

para a memória, intentando uma síntese multidimensional que traduza um itinerário 

pedagógico, uma identidade histórica, uma realidade em evolução, um projecto 

pedagógico.”  

 Ao buscar entender o projeto pedagógico da Fundação, no período da ditadura 

militar, compreende-se que os relatos são imprescindíveis para explicar as relações 

desse projeto com as questões políticas e sociais do período e seus desdobramentos nas 

questões educacionais. Isso pode ser evidenciado no depoimento de Faria (2009) ao se 

referir às disciplinas trabalhadas, as leituras e discussões propostas logo nos anos 

iniciais dos cursos da FEIT, especialmente o de Pedagogia: 

 

Os professores: Terezinha Samora (Psicologia); Dr. Eurico Andrade 

Pereira (Estudos dos Problemas Brasileiros); Paulo Fortunato 

(Filosofia); Dr. José Vitor Sobrinho (Estudos dos Problemas 

Brasileiros em substituição a Dr. Eurico) Esta disciplina fazia parte da 
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grade curricular de todos os cursos, na 1

a
 série. Os alunos faziam 

trabalhos em grupo, individuais, aconteciam as apresentações de 

trabalhos, leituras de livros. Lembro de um fato interessante: pedi a 

leitura de um livro (de Celso Furtado) que o marido de uma das alunas 

não deixou dizendo que o livro não podia ser lido pelo fato de estar no 

regime militar e poderia dar problema.   

 

 Especificamente, nas investigações sobre instituições, os depoimentos de 

discentes e docentes contribuem para a recuperação da memória dos sujeitos que em 

algum momento da história participaram do contexto educacional ora investigado.  

Desse modo, recorreu-se aos depoimentos orais para historiar a Fundação Educacional 

de Ituiutaba e, nesse sentido, suscitar nas pessoas mais velhas e mais comuns envolvidas 

no processo as lembranças guardadas na memória a respeito da Instituição, sua 

finalidade, seus objetivos, sua relevância, seus matizes, bem como trazer à tona o 

cotidiano escolar, a partir das práticas pedagógicas utilizadas, do currículo, das relações 

sociais e culturais existentes. 

 Cumpre notar que parte dos depoimentos estão repletos de representações e 

memórias contraditórias que, interpretados com o novo olhar da historiografia, dão 

conta de aproximar as pesquisadoras ao clima e contexto escolar da instituição 

investigada. Em vista disso, os depoimentos que se seguem apresentam essas memórias 

contraditórias a respeito do cotidiano das aulas, das atividades, das relações entre os 

alunos. Uma discente da primeira turma do curso de Pedagogia afirma que as alunas 

eram maduras e comprometidas: 

Era uma turma de 40 alunas e quase todas atuavam na educação, o que 

caracterizava como uma turma madura, exigente em relação aos 

conteúdos apresentados pelos professores. Algumas diretoras da 

escola, outras professoras em um ou dois turnos. 

As alunas quase em sua totalidade residentes em Ituiutaba, à exceção 

de duas de Monte Alegre: Helena Guerra e Regina Paes Leme. Ambas 

freqüentavam menos as aulas, mas eram aplicadas e recebiam ajuda 

das colegas que freqüentavam diariamente, emprestando-lhes o 

material das aulas freqüentadas.  (CARVALHO, 2009) 

 

 No mesmo depoimento apresenta outra visão dessa sala, demonstrando a 

diversidade dos grupos, e afirma que 
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Importante lembrar que a turma apelidou o grupo do fundo, na lateral 

direita, de “turma da caixa escolar”, cujas alunas chegavam atrasadas 

e saíam mais cedo, durante as aulas, não participavam muito do 

entusiasmo da turma. (CARVALHO, 2009) 

 

E ainda, 

 

Havia também aquelas alunas que não admitiam que seus colegas 

“tirassem” nota maior que elas. Quando isso acontecia pediam revisão 

de prova, em especial na disciplina de Sociologia. Também não 

aceitavam nota inferior a 8,5. Eram as sábias da sala. (CARVALHO, 

2009) 

 

 

Os depoimentos enfatizam como a sala de aula se organizava, evidenciando os 

diversos grupos existentes, visto que a turma não tinha, em seu conjunto, os mesmos 

interesses e propósitos em relação ao curso e nem possuía a mesma maturidade como a 

própria aluna afirmou. Assim, os depoimentos foram utilizados na sua essência, 

compartilhando com o posicionamento teórico de Thompsom (1992, p. 146): “As 

palavras estão ali, na íntegra: Todas as palavras empregadas estão ali exatamente como 

foram faladas; e a elas se somam pistas sociais, as nuances da incerteza, do humor ou do 

fingimento, bem como a textura do dialeto”.  

Vale ressaltar, ainda, que existem outras fontes valiosas em informações que, 

entrecruzadas a outras, possibilitam dar um significado muito profundo às instituições. 

É de monta anunciar que o estudo das instituições educativas é um fenômeno 

relativamente recente e que sua análise só tem verdadeiro sentido se o pesquisador 

conseguir entrelaçar todas as dimensões do cotidiano escolar, sem a redução do 

pensamento e do fazer educativo ao tecnicismo. 

Seguindo a mesma perspectiva teórica para o estudo da FEIT, é relevante a 

análise criteriosa das diretrizes, programas, planejamentos, estatutos/regulamentos de 

cada curso oferecido no período investigado, pois os mesmos contribuíram para 

compreender o papel e a intenção dessa instituição. Ao analisar o quadro curricular 

específico do curso de Pedagogia nos anos de 1970 a 1973, observou-se que o mesmo 

foi estruturado por meio dos significativos fundamentos das Ciências da Educação, 

responsáveis pela formação sólida das alunas, possibilitando-as alcançar êxito na área 
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educacional, exercendo cargos relevantes de Ituiutaba e região. Fazem parte desse 

currículo, disciplinas como: Sociologia Geral, Psicologia da Educação I, Filosofia da 

Educação I, Didática I, História da Educação I, Estudo de Problemas Brasileiros I e 

Educação Física I (1.º ano de Pedagogia); Sociologia da Educação, Psicologia da 

Educação II, Filosofia da Educação II, Didática II, Estudo de Problemas Brasileiros II, 

História da Educação II, Educação Física II (2.º ano); Estrutura e Funcionamento do 

Ensino de 1.º Grau, Estrutura e Funcionamento do Ensino de 2.º Grau, Metodologia do 

Ensino de 1.º Grau, Estatística Aplicada à Educação I, Psicologia da Educação III, 

Educação Física III (3.º ano); Estatística Aplicada à Educação II, Educação Física IV 

(4.º ano), além disso, habilitava em Supervisão e Administração Escolar, segundo 

históricos escolares consultados.    

   Todo o seu conjunto didático pedagógico é um revelador significativo de sua 

cultura, pois essa é uma dimensão que envolve a ação educativa em si, os professores, 

as disciplinas, a metodologia de ensino, as estratégias, a organização curricular, os 

alunos, os gestores.  

   Ainda recorrente à interpretação das instituições educativas considera-se 

importante compreender as práticas pedagógicas, as ações efetivamente elaboradas em 

cada um dos cursos oferecidos pela FEIT, mediante as quais se realizam as 

aprendizagens consolidadas, entendidas como incorporação do ideário pedagógico, 

definindo-se a identidade dos sujeitos e da instituição e seus respectivos destinos de 

vida (SAVIANI, 2007). Desse modo, o olhar mais profundo para as práticas 

pedagógicas auxilia o entendimento do tipo de homem e sociedade que a instituição 

como um todo idealizou formar e que, no cômputo dos modelos pedagógicos, delineou 

o perfil dos profissionais que por ela passaram.  

Ressalta-se,enfim, que a análise da FEIT foi feita a partir da tríade – 

materialidade, representação e apropriação – seguindo análise de Saviani (2007, p.25) 

ao interpretar as reflexões teórico-metodológicas de Magalhães (2004): a) 

materialidade, a FEIT em seu aspecto físico, equipamentos, material didático, estrutura 

organizacional; b) representação, o sentido atribuído ao papel que a FEIT desempenhou, 

envolvendo a memória, as tradições, o planejamento das ações, os modelos, os 

estatutos, o currículo, o ideário; c) e apropriação, por meio das práticas pedagógicas, as 

aprendizagens construídas, produzidas em função da identidade dos sujeitos, dos alunos 

e o seu destino social.    

 

Considerações Finais 
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 A análise da história da Fundação Educacional de Ituiutaba, no período de 1970 

a 1979, permite compreender sua gênese que se configurou pela criação de cursos 

destinados à formação de professores e que, pelos dados levantados, contribuíram para 

elevar o índice dessa formação em nível superior. Desse modo, os discentes formados 

pela Instituição passaram a atuar nas áreas de Ciências, Matemática, Letras (Português e 

Inglês), História e Pedagogia atenuando o quadro de professores leigos do sistema 

escolar mineiro e, porque não dizer, brasileiro.  

 As fontes utilizadas, nesta pesquisa, como fotografia, depoimentos de docente e 

discente, bem como a relação de decretos de autorização de funcionamento e número de 

alunos por curso no período analisado alargam a hermenêutica sobre o cotidiano dessa 

Instituição, possibilitando vislumbra-la como referência de formação na região, visto a 

mesma ter atendido discentes de várias localidades do Triângulo Mineiro e de outras 

cidades.      

 Em vista disso, a Fundação Educacional de Ituiutaba representou, segundo 

Carvalho (2009), “a semente do desenvolvimento sonhado” por quem a idealizou e teve, 

no período, uma contribuição ímpar para o cenário educacional brasileiro. A relevância 

de sua gênese e a configuração do primeiro decênio de sua existência favorece a 

compreensão do que é a Fundação Educacional atualmente. Os dados relevam que ela 

possui, neste ano, 169 docentes, desses 13 são graduados, 76 são especialistas, 65 são 

mestres e 15 são doutores. Além dos diversos cursos em Ituiutaba, a FEIT também 

oferece o curso de Pedagogia em Santa Vitória e pretende expandir a oferta de cursos de 

graduação, a partir de 2010 criando o curso de Licenciatura em Artes Visuais, o curso 

de Bacharelado em Enfermagem e de Fisioterapia, os cursos de Tecnologia em áreas a 

serem pesquisadas na comunidade e o curso de Medicina em 2012. As previsões de 

criação desses cursos indicam, mais uma vez, a marca inegável de ser a Fundação uma 

instituição séria, comprometida com a formação humana, que busca desenvolver os 

discentes nos aspectos intelectual, cognitivo e afetivo, preparados para enfrentar o 

século XXI, sobretudo acompanhar as transformações tecnológicas, científicas, 

educacionais do mundo globalizado e atender ao mercado atual. 

  Apesar desta pesquisa ter como foco o primeiro decênio da história da FEIT 

outras nuanças emergiram para futuras investigações, como a formação pretendida pela 

Instituição em relação aos cursos de Engenharia Elétrica, Agronomia, Direito, 

Engenharia da Computação, Psicologia, Normal Superior, Sistema de Informação, 

Química, Tecnologia em Gestão Ambiental, Tecnologia em Produção Sucroalcooleira e 

Educação Física, tendo em vista que foram criados após a periodização proposta neste 
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estudo. Por meio das informações apresentadas ao longo desta pesquisa, bem como da 

apresentação dos dados atuais da FEIT verifica-se que existem muitos aspectos que 

merecem atenção, visto que se contou aqui apenas uma parte de sua história, pois há 

muito o que ser dito, analisado e investigado. Assim, a análise histórica dessa instituição 

contribui para o estudo da história das instituições escolares de ensino superior, como os 

trabalhos desenvolvidos por Franco e Morosoni (2009), Cunha (2007), e Noronha 

(1998), entre outros, pois ainda são inócuos os estudos sobre essa temática específica.  
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I - INTRODUÇÃO 

 

O projeto tem como tema a Reforma Francisco Campos que ocorreu em Minas 

Gerais, especificamente no final da Primeira República, dando ênfase nas repercussões 

que esta trouxe para a cidade de Uberabinha, destacando como a imprensa local discutiu 

seus princípios, bem como as mudanças promovidas pela legislação que ocorreram no 

interior das escolas.   

 Este projeto é continuidade aos trabalhos realizados como Bolsista de Iniciação 

Cientifica (IC) durante o Curso de Graduação em Pedagogia, vinculado ao Núcleo de 

Estudos e Pesquisas em História e Historiografia da Educação (NEPHE). 

  O primeiro contato com a Iniciação Científica foi em Abril de 2006 à Março de 

2007, sob orientação do Prof. Dr. José Carlos de Souza Araújo. Posteriormente, 

continuei como bolsista do CNPq, entre agosto de 2007 a julho de 2008, com as 

orientações do Prof. Dr. Carlos Henrique de Carvalho e do Prof. Dr. Wenceslau 

Gonçalves Neto. Esta incursão no campo da pesquisa possibilitou além da pesquisa 

científica, também proporcionou a oportunidade de produzirmos alguns artigos e 

trabalhos apresentados em vários eventos científicos.    

 A investigação na iniciação científica revelou discussões a cerca dos ideais que a 

reforma Francisco Campos trazia para a região, na qual pude destacar a posição da 

sociedade, da municipalidade e das escolas em relação às mudanças que a referida 

reforma trouxe para a educação. Discussões acerca do progresso social via instrução, 

questões técnicas-pedagógicas, do analfabetismo, da laicidade na educacional, foram 

temas que freqüentavam constantemente as páginas dos jornais locais.  

mailto:pamela8oliveira@netsite.com.br
mailto:carloshcarvalho06@yahoo.com.br
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 Desta forma, o presente projeto tem por finalidade desenvolver um estudo sobre 

a Reforma Francisco Campos (1927-1930) e seus impactos no cenário educacional de  

São Pedro de Uberabinha, hoje Uberlândia/MG, enfatizando as diversas transformações 

ocorridas no final da Primeira República. 

 

II- OBJETIVOS 

 

 O objetivo geral é de identificar e discutir as aspirações da comunidade escolar, 

da população e das autoridades políticas locais, frente às inovações que a reforma 

Francisco Campos trazia para a região e para o estado de Minas Gerais.  

 Outro ponto relevante para a pesquisa são os relatos da imprensa local, que nos 

traz informações de anos antes a efetivação da reforma, o que nos demonstra as 

aspirações os ideais que grupos locais tinham em relação a esta reforma.  

 Além disso, serão investigados quais eram os agentes desta reforma, suas 

posições sociais e políticas, seus objetivos frente aos ideais de progresso pela educação, 

de analfabetismo, de liberdade educacional, de novas técnicas pedagógicas, quais eram 

as esperanças depositadas na educação.  

 Dentre outras questões que surgirão durante a pesquisa, pesquisarei os ideais 

desta reforma, levando em consideração quais ideais foram efetivamente colocados em 

prática pelas escolas locais e se as expectativas geradas pela reforma correspondiam às 

propostas iniciais expostas em seus ideais. Além disso, qual a sua influência dos ideais 

para o contexto educacional na cidade e região e também quais as influências políticas 

que esta possuía.  

 

III- METODOLOGIA 

  

 O processo investigativo será desenvolvido em duas frentes distintas e 

complementares. Por um lado buscar-se-á catalogar todos os artigos possíveis sobre a 

questão da instrução pública no período de estudo. Por outro lado, far-se-á a análise 

mais sistemática, principalmente nos conteúdo das publicações encontradas nos jornais 

e nas atas classificando-as de acordo com o interesse da pesquisa. A partir destas 

investigações faremos um entrecruzamento das investigações com estudos da 

bibliografia pertinente ao tema em questão.  
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“Para os historiadores as fontes são essenciais, no entanto, elas revelam 

apenas os fragmentos do passado imerso no presente, com o objetivo de 

recuperar, na medida do possível, aquela realidade vivenciada 

anteriormente.” (CARVALHO, C. H., 2004, p. 16) 

 

 Muito se vem utilizando a imprensa como objeto de análise para se discutir as questões 

educacionais de uma determinada região. A imprensa enriquece muito a observação histórica, 

principalmente no que concerne a educação. Antigamente a imprensa era utilizada apenas como 

um recurso complementar, porém nos últimos anos vem contribuindo muito para os estudos 

sobre a história da educação, pois a imprensa é o testemunho de métodos e concepções 

pedagógicas de um determinado período, como também da própria ideologia moral, política e 

social que nos revelam discussões em um contexto social de uma determinada época.  

 Com relação à imprensa GONÇALVES NETO (2002) considera que: 

É principalmente através da imprensa que se divulga e se consolidam as 

principais representações sociais. E por uma razão muito simples: 

diferentemente da tradição oral, a palavra escrita pode ser resgatada no futuro e 

utilizada como documento na construção de interpretações históricas. 

(GONÇALVES NETO, 2002, p. 204)  

 

 Ao investigar as fontes farei perguntas a elas. Farei o levantamento 

propriamente dito da documentação, trabalhada de acordo com as temáticas e categorias 

estabelecidas para a pesquisa, realizaremos catalogação das publicações selecionadas, 

relativas aos periódicos e as Atas da Câmara Municipal de Uberabinha, produzindo, 

desta forma, um acervo documental sobre a temática em estudo. Após essa catalogação 

cruzarei os dados entres os jornais, as Atas da Câmara Municipal de Uberabinha e as 

Leis Municipais vigentes na época, buscando avançar nas interpretações em relação ao 

tema proposto. Esta fase, contudo, não será apenas de levantamento de dados, mas 

também de estudo, de leitura sobre a temática para que ocorra uma discussão do 

conteúdo,  “amarrações” preliminares dos dados coletados e na justaposição do contexto 

histórico local e nacional aos fatos relatados. 

 

IV- REFERÊNCIAL TEÓRICO   

Em relação às fontes ditas primárias como os Jornais, as Atas da Câmara Municipal, 

livros de leis e etc., e grande parte do material utilizado na pesquisa, encontra-se disponível no 

Arquivo Público Municipal de Uberlândia, mapeados ao longo das pesquisas de iniciação 

cientifica.  Cito ainda o Arquivo Público Municipal de Belo Horizonte que já se 

prontificou a fornecer fontes e informações, e onde podemos encontrar principalmente 
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documentos oficiais da época que podem nos revelar questões ainda desconhecidas 

sobre o tema proposto. Temos ainda o Centro de Documentação e Pesquisa em História 

(CDHIS), onde podemos encontrar um acervo rico de coleções e de documentos. 

 Para o embasamento teórico-bibliográfico utilizaremos entre outros autores: 

MOURÃO130, NAGLE131,  PEREIRA132, PEIXOTO133.     

Para as fontes bibliográficas cito a Biblioteca da Universidade Federal de 

Uberlândia que possui um acervo teórico denso, a Biblioteca da Faculdade de Educação 

da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, que possui um acervo 

teórico mais específico em relação à Reforma Educacional Francisco Campos, como 

livros e teses dos seguintes autores que relatam sobre o tema: MORAES134, 

OLIVEIRA135, PEIXOTO136 , esta que já se prontificou a fornecer o material. Outras 

fontes se revelarão ao longo da pesquisa como, por exemplo, acervos pessoais e fontes 

orais diversas.  Cito algumas fontes:   

ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, Câmara Municipal de 

Uberabinha, Atas da Câmara Municipal entre 1925 a 1930.  

ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA. Câmara Municipal de 

Uberlândia. Atas do Conselho Consultivo Municipal de Uberlândia entre 1931 a 1932.  

ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA. Prefeitura Municipal de 

Uberlândia. Educação Pública. Atas das reuniões escolares 1924-1927 e 1930-1931.  

COLEÇÃO das Leis e Decretos do Estado de Minas Gerais: 1929. Belo Horizonte : 

Imprensa Oficial, 1930. 

 

JORNAIS- A CHISPA (1920), A ESPERANÇA (1921), A ESPORA (1923), A FARPA 

(1926), A FOLHA MUNICIPAL (1929) A GARRA (1927), A LETRA 7 (1920), A 

MARIPOSA (1925), A REAÇÃO (1924-25), A TRIBUNA (1920-1931),  DIÁRIO DA 

REVOLUÇÃO (1930),  O AERÓLITHO (1920), O ALARME (1923-24),  O 

                                                 
130

 MOURÂO,  Paulo Kruger Corrêa; O Ensino em Minas Gerais no Tempo da República. Edição do 

Centro Regional de pesquisas educacionais de Minas Gerais. Belo Horizonte, 1962.  
131

 NAGLE, Jorge; Educação e Sociedade na Primeira República, 2-ed, Rio de Janeiro : DP&A, 2001. 

132
 PEREIRA, Lígia Maria Leite. Presidente Antônio Carlos: Um Andrada da República: o arquiteto 

da revolução de 30.  Ligia Maria Leite,  Maria Auxiliadora de Faria. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

1998. 
133

 PEIXOTO, Anamaria Casasanta. Educação no Brasil - Anos Vinte. São Paulo: Loyola, 1983. 

134
 MORAES, Maria Célia Marcondes de. Reformas de Ensino, modernização administrativa: A 

experiência de Francisco Campos- anos vinte e trinta. Florianópolis:UFSC, 200.  

135
 OLIVEIRA, Itamar de. Francisco Campos: A inteligência no poder. Libertas: 1996.   

136
 PEIXOTO, ANAMARIA CASASANTA; CURY, CARLOS ROBERTO JAMIL; UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE MINAS GERAIS. A reforma educacional Francisco Campos - Minas Gerais, governo 

Presidente Antônio Carlos. 1981. 2 v. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Minas Gerais 
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CORISCO (1920), O GAROTINHO (1920), O IDEAL (1927)  O LAMPEÃO (1920), O 

LÁPIS (1920), O MUNICÍPIO (1928),  O RABIXO (1920), O RELÂMPAGO (1920), 

O SOBRE (1920),  O TRIUMPHO (1931), REFLEXO (1923), TRIANGULO 

MINEIRO (1926).   

 

LEIS MUNICIPAIS. Levantamento 1892-1957. Arquivo Público de Uberlândia.  

PASTA TEMÁTICA- Educação 1824-1927. Acervo Jerônimo Arantes- Arquivo 

Público Municipal.  

PERFIS PARLAMENTARES – FRANCISCO CAMPOS. Belo Horizonte: Biblioteca 

da Faculdade de Educação. UFMG.  

REGULAMENTO Ensino Primário de Minas Gerais - Decreto 7.970 de 15 de outubro de 

1927. 

 

V- DESENVOLVIMENTO  

 

As mudanças educacionais já estavam em curso antes do inicio dos anos vinte, 

momento que, todavia, pode ser apreendido sob diferentes manifestações como, por 

exemplo, alteração no número de matrículas de alunos, no número de instituições 

escolares, tanto públicas como privadas e principalmente nas reformas educacionais 

tanto no âmbito municipal como estadual. 

Essas transformações na área educacional por pressuposto estão associadas às 

alterações conjunturais sócio-econômicas e políticas, provenientes do processo de 

transformação em que a sociedade Uberabinhense estava imersa, como também, o 

próprio país.  

A partir da década de vinte, advoga-se no Brasil a necessidade da extensão do 

processo de escolaridade como instrumento de participação política, através do voto. 

Esse movimento envolve uma série de grupos que se empenham em colocar a educação 

e a escola a serviço das forças emergentes na sociedade, que, de uma economia de 

natureza agrário-exportadora, caminha para uma economia urbano-industrial. Esta 

tentando, portanto, nesta época  colocar em prática o princípio, da ideologia liberal, de 

que a escola é um direito de todos. 

 
“A década de vinte se caracteriza, no país, por um clima de 

efervescência intelectual e de agitações sociais, reflexo das 

transformações por que passava a sociedade brasileira e da conseqüente 

luta pela recomposição do poder político, ainda nas mãos das 

oligarquias rurais (constituídas especialmente pelos produtores de café 

de São Paulo e Minas Gerais), representantes do modelo agrário-

exportador.” (PEIXOTO, 1983, p.14)  
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 O estado vai assumir a partir de 1926, o papel de mediador entre as diferentes 

classes, utilizando a educação como elemento estratégico na solução da questão social.  

As reformas de ensino executadas em âmbito estadual, na década de vinte, representam 

a antecipação da transformação do governo em relação à preocupação com a educação. 

Tais reformas representam ainda o delineamento de um sistema em que a educação 

fundamental passa a ter importância em função do avanço da ordem social burguesa. 

 As reformas foram realizando-se em estados com características bastante 

diversas em relação a Minas Gerais, que é o estado que nos interessa neste presente 

estudo. A Reforma  realizada por Francisco Campos se caracterizou pela  grande 

preocupação no aspecto técnico-pedagógico do sistema escolar, na questão do 

analfabetismo, do liberalismo educacional e na qualificação dos professores. Já a partir 

da década de dez, o problema da educação popular passa a ocupar um lugar de destaque 

na política do País e foi deixado de lado quando a Aristocracia rural assumiu o poder. E 

sua retomada se deve, em grande parte, á onda de nacionalismo gerada, pela I Guerra 

Mundial, no Brasil. Era preciso nacionalizar o país, ameaçado com a infiltração de 

estrangeiros no país devido à guerra. A criação de uma vasta rede de ensino primário é 

vista então como o instrumento adequado à consecução desse objetivo.  

A campanha pela divulgação da escola elementar  apela para o sentimento 

nacionalista do povo brasileiro, na medida em que se chama a atenção de recuperar a 

imagem do Brasil no exterior, onde este era apontando como o país de maior taxa de 

analfabetismo em todo o mundo. O analfabetismo adquire então o caráter de uma 

enorme chaga, que nos impede de pertencer aos grupos das nações cultas e 

desenvolvidas.  Essa discussão também estava em voga em Uberabinha e  é comprovada 

por  reportagens encontradas em jornais locais da época como o Jornal A Tribuna.  

 

Todos os brasileiros conscientes precisam fazer grande esforço para 

cooperar, na medida de suas possibilidades, na campanha contra os que 

não sabem ler e escrever. É impossível registrar o progresso verificado, 

mas é justo que não se esqueça que todos os outros países também 

progrediram e que, portanto, dentro da concorrência universal pouco ou 

nada melhoramos, conservando em relação aos outros povos, a nossa 

posição ou evoluindo muito pouco.  Segundo o confronto estabelecido 

pela estatística, em 1872, havia no conjunto da população do Brasil, 

1.564.471 que sabiam ler e escrever e 8.365.997 analphabetos era, 

portanto, de 84,2% e de letrados de 15,8. Em 1890, sabiam ler e 

escrever 2.120.559 habitantes do Brasil e não sabiam 2.243.356. A 

proporção de analphabetos passou a 85,2% contra 14,8. Em 1900, o 

total de analphabetos era de 12.989.757 e dos que sabiam ler e escrever 

de 4.448.641. O coeficiente de analphabetos era de 74.5 e o de letrados 
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25.5. Em 1920 não se nota, entretanto progresso, o que até se explica 

pelo aumento de numero de creanças de menor edade. De facto o 

coefficiente de todas as edades é de 75.5 contra 24.5.  Em 1872, o 

Brasil tinha 8.365.997 pessoas que não sabiam ler contra 1.564.481 que 

o sabiam; em 1890, 12.215.356 contra 2.120.559; em 1900, 12.939.759 

contra 4.448.681 e, em 1920 23.142.248 contra 7.493.357. A prova de 

progresso está nos três milhões de alphabetizados a mais em vinte anos. 

O coeficiente entre os maiores de 15 anos documenta também evolução 

favorável pois é de 64.9% em 1920 quanto aos analphabetos contra 

65.3 em 1900. (...) (JORNAL A TRIBUNA, 22/ 9/ 1926, n. 305, p. 2)    

 

Em sete de setembro de 1926, assume o Governo de Minas Gerais Antônio 

Carlos Ribeiro de Andrada, mineiro de Barbacena, formado em direito pela Faculdade 

de Direito de São Paulo e herdeiro de uma carreira política invejável.  

 Antônio Carlos assumiu o governo em uma época de efervescência educacional 

no país e, surpreende a todos com um programa de governo de cunho liberal que rompe 

com a tradição educacional no país. Em seu programa destacam entre muitas iniciativas:  

 
“a fundação da Universidade de Minas Gerais (Lei n° 956, de 

7/9/27); a extensão do ensino primário de médio, mediante a 

construção de uma rede de novos prédios escolares e a aquisição de 

modernos aparelhos e materiais pedagógicos.”(Dicionário 

Bibliográfico de Minas Gerais- período republicano-1889-1991, p.34)  

 

 Entre os vários princípios, que Antônio Carlos define seu programa de governo 

vale à pena destacar a melhoria e expansão das oportunidades de ensino que este 

programa destaca. A educação tem uma função de caráter estratégico na implementação 

de seu programa de governo. A ela cabe oferecer ao indivíduo as condições de exercício 

da cidadania. Essas preocupações estão refletidas nas discussões das autoridades da 

época como podemos ressaltar a discussão do dia doze do mês de julho de mil 

novecentos e vinte e novo onde políticos discutem sobre o governo de Antônio Carlos:  

 
 (...)Posto em discussão o projecto de lei nº 7, pediu a palavra o vereador 

Dr. Abelardo Pena e disso em resumo que apresentando o projecto dando 

o nome de Praça Antonio Carlos a actual Praça da Liberdade, Attendeu 

ao sentimento popular unânime em aprovar a lembrança do jornal local 

“A Tribuna”, não lhe moveram interesses outros que não, pagar, 

modestamente, o município uma divida de houra para o seu grande bem 

feitor, o actual presidente do estado, interesses pessoais não 

determinaram o seu gesto, pois, ate hoje, nada pediu e nada deve 

pessoalmente ao presidente Antonio Carlos. Assiste ao seu governo 

liberal em que todos os mineiros, qualquer que seja seu credo político 

podem respirar e manifestar o seu pensamento político, na certeza que a 

sua liberdade esta assegurada. Passou depois o orador a citar os 

benefícios que (ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, 

12/ 07/ 1929, p. 14 verso) 
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tem feito o Presidente Antonio Carlos para o município. Referiu-se a 

criação da fazenda de sementes uma das melhores do Estado, a Horta 

Florestal de um futuro de benefícios incalculáveis, à criação de mais um 

grupo Escola Modelo já construído e a installar-se, criação que veio 

attender e resolver um dos problemas mais importantes para a instrucção 

nesta cidade, cujo grupo existente não comportava o numero de alumnos 

existentes em idade escolar, à criação de um gymnasio moldes do 

Gymnasio de Barbacena, de incalculáveis benefícios não só para esta 

cidade como para toda a região do Triangulo e Goya. Referiu-se ainda a 

sympathia sempre manifestada pelo Presidente Antonio Carlos sobre 

Uberabinha, sempre que esta na cidade se refere, o faz com palavras de 

maior elogio e carinho. Todos os seus interesses vai por elle pensados 

com toda a attenção, Prometteu cotar Uberabinha com um Juiz digno que 

possuísse todas as qualidades de um bom juiz- honestidade, 

imparcialidade e cultura jurídica, e nomeou o Dr. Osvaldo Orlando 

Teixeira de Moura, em que todos nos admiramos e respeitamos tão raras 

qualidades reunidas.(...) (ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

UBERLÂNDIA, 12/ 07/ 1929, p. 15 frente)     

 

No campo da educação Antônio Carlos cria a Universidade de Minas Gerais, 

segunda do Brasil, atendendo a uma necessidade vinda de muitos séculos. No campo do 

Ensino Primário e Normal, promove profunda reforma. Estas medidas vão marcar uma 

ação mais intensa por parte do estado em relação à sociedade civil.  

 
“A educação ocupa papel de destaque no programa de governo de 

Antônio Carlos. Isso se explica, de um lado, pelas próprias condições 

sócio-econômicas do País naquele momento. Neste novo estágio de 

desenvolvimento do capitalismo, os problemas relacionados às 

necessidades de formação de mão-de-obra, à divisão social e técnica do 

trabalho e a aceleração do processo de urbanização tornam necessária a 

criação de um sistema de educação comum, capaz de entender as novas 

exigências no que diz respeito a mão-de-obra capaz de incorporar os 

novos grupos ao projeto das classes dominantes.” (PEIXOTO, 1983, 

p.71)  

 

  A educação como podemos perceber é um dos problemas sociais mais discutidos 

na década de 20, pois o país toma consciência a respeito das precariedades das 

instituições escolares e a educação é vista como a única forma de conseguir chegar à 

construção de um país democrático.  Uberabinha não estava aquém destas preocupações 

em relação à educação, acreditava em um progresso através da educação.  

 

Uberabinha é a segunda cidade de Minas onde a matrícula escolar é a 

mais alta, relativamente à sua população. (JORNAL A TRIBUNA, 25/ 

4/ 1926, n.º 328, p. 2)  

 

 Para colaborar no Planejamento e na implementação de seu programa de 

governo, Antônio Carlos convoca Francisco Luíz da Silva Campos. 
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  “Advogado e jurista, formou-se pela Faculdade Livre de Direito de 

Belo Horizonte, em 1914. Em 1919, iniciou sua carreira política 

elegendo-se deputado estadual em Minas Gerais na legenda do 

Partido Republicano Mineiro (PRM). Dois anos depois, chegou à 

Câmara Federal, reelegendo-se em 1924. Em 1926, com a posse de 

Antônio Carlos no governo de Minas Gerais, assumiu a secretaria do 

Interior daquele estado. Utilizando-se de muitos postulados 

defendidos pelo movimento da Escola Nova, promoveu uma 

profunda reforma educacional em Minas.” (CPDOC, 

www.cpdoc.fgv.br, visitada dia 19-09-06)  

 

 As idéias que orientaram a Reforma de Francisco Campos representaram uma 

tomada de posição política e constituiu uma tentativa de resposta as imposições 

educacionais daquele momento histórico, vivenciado pela sociedade mineira na década 

de vinte.                           

 Francisco Campos é uma das personalidades públicas mais importantes desta 

época , sem dúvida uma das figuras exponenciais do pensamento educacional do País, 

acreditando que pela educação de qualidade  poderia erradicar todos os males da 

sociedade civil. 

 

“Antônio Carlos e Francisco Campos propõem-se a criação de um todo 

harmonioso, a sociedade democrática. Nesta, o voto secreto constitui 

expressão máxima da igualdade de direitos e de participação de todos 

os indivíduos na ordem universal, um símbolo da auto-afirmação 

individual. Na construção dessa sociedade a educação tem um papel de 

destaque uma vez que da escolaridade depende o direito do voto. Além 

disso educação adquire o caráter de instrumento nivelador, capaz de 

garantir aos indivíduos oportunidades sociais.” (PEIXOTO, 1983, p.80) 

 

 A educação, nas concepções de  Antônio Carlos e Francisco Campos,  era 

instrumento de reconstrução social, pois através da formação de pessoas racionais, 

capazes de respeitar e de fazer respeitar os direitos inalienáveis de cada um, surgira uma 

sociedade harmoniosa, que terá como base a igualdade de direitos. Para Campos esta era 

a grande função da escola: transformar os indivíduos em seres racionais, ou seja, 

adaptá-los de maneira adequada à sociedade em que vivem.  

  Dentro desta linha de pensamento sobre educação do governo de Antônio 

Carlos, em 15 de outubro de 1927, Francisco Campos promulgava o decreto n° 7.970, 

Reforma do Ensino Primário, Técnico-profissional e Normal, em Minas Gerais.  

 

“A reforma caracterizava, os esforços anteriores em termos 

educativos como sem sucesso, descrevendo como caótico o quadro 

educacional brasileiro. A falta de materiais, a inconsistência dos 

métodos, a inadequação das instalações e a ineficiência do ensino 

clamada pelos altos índices de analfabetismo (em torno de 80%) eram 
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os argumentos recorrentes de educadores e jornalistas na 

configuração da escola brasileira.” (VIDAL, 2005, p.33)  

 

 A escola de que tratava Francisco Campos não era a escola tal como já estava 

implantada no Estado. A escola, para atuar na sua grande missão transformadora do 

social, deveria passar por uma ampla reforma que abrangesse não somente o Ensino 

Primário, mas também o Ensino Normal, para que este capacitasse os professores 

segundo os métodos educacionais mais modernos experimentados até então.  

 

A Reforma do Ensino Normal em Minas – No dia 20 do mês hoje 

findo, foi assignado em Bello Horizonte o decreto 8.162, sob a 

reforma do ensino normal. A reforma acima citada, levada a effeito 

graças ao illustre titular da pasta do Interior, é um emprehendimento 

notável, que denota a mais ampla comprehensão e o mais dilatado 

alcance de vistas do Dr. Francisco Campos. O Dr. Antonio Carlos 

demonstra assim comprehender perfeitamente que só se pode 

organizar a democracia com a expansão da instrução popular. O novo 

regulamento contém 284 artigos e seus paragraphos, expondo com 

clareza todos os pontos da sabida reforma. (JORNAL A TRIBUNA, 

12/ 2/ 1928, n.º402, p. 1) 

 

 A Reforma de Francisco Campos em Minas Gerais, tem suas bases no 

Movimento Escolanovista. Escola Nova é um dos nomes dados a um movimento de 

renovação do ensino que foi especialmente forte na Europa, na América e no Brasil, na 

primeira metade do século XX .  

 

“O Movimento da Escola Nova enfatizou os “métodos ativos” de 

ensino-aprendizagem, deu importância substancial à liberdade da 

criança e ao interesse do educando, adotou métodos de trabalho em 

grupo e incentivou a prática de trabalhos manuais nas escolas; além 

disso, valorizou os estudos de psicologia e, finalmente, procurou 

colocar a criança (e não mais o professor) no centro do processo 

educacional.(GUIRALDELLI, 2001, p. 25)    

 

 O movimento da escola nova propunha acabar com a rigidez do ensino 

tradicional na escola, acreditando que um ensino mais humanizado formaria cidadãos 

mais participativos e engajados, internacionalizando-se, ainda mais cedo, as regras de 

convivência numa sociedade disciplinada, racionalmente distribuída e democrática.

 Este pensamento da escola nova começou a influenciar e muito os professores 

das escolas do Brasil.  

A Reforma Educacional Francisco Campos em Minas Gerais é teoricamente 

uma grande reforma, pois, era a primeira vez que uma reforma atingia profundamente a 

estrutura de ensino, e o que é mais importante, era o inicio de uma ação mais objetivada 



492 

 

do estado em relação a educação. No entanto esta reforma também teve seus pontos 

críticos, pois, esta tratou de organizar preferentemente o sistema educacional das elites, 

deixando marginalizado o sistema educacional para as outras camadas sociais da 

população, a reforma tampouco tratou do ensino industrial, num momento em que o 

país despertava para o problema da industrialização e a reforma implementou uma 

estrutura de ensino altamente seletiva. Assim podemos perceber que, o controle sobre a 

educação continuava nas mãos da elite, e que a expansão do ensino e sua renovação 

ficaram, portanto subordinadas ao jogo de forças que essa camada manipulava na 

estrutura do poder.  

 A escolha de se estudar esta reforma no âmbito da região do Triângulo Mineiro, 

a partir de sua cidade São Pedro de Uberabinha, atualmente Uberlândia, se deu, pois, 

esta região é privilegiada nesta proposta de pesquisa, não apenas por nela ter se 

instalado instituições educacionais de significativa importância para toda região, mas 

igualmente por tal localidade vir a se constituir, entreposto comercial e/ou referência 

nacional nos campos agropecuário, industrial e comercial. 

 A cidade de Uberabinha se destacava no seu âmbito educacional, como já vimos 

anteriormente e isso podemos perceber com a preocupação dos políticos da época como 

bem podemos destacar a preocupação do próprio governo da época, na figura de 

Francisco Campos, quando este vem a Uberabinha fazer visitas ao grupo escolar e ao 

Lyceu de Uberabinha. 

  

No “Lyceu de Uberabinha” – As 16 horas, mais ou menos, o Dr. 

Francisco Campos visitava o lyceu de Uberabinha. Recebido pelos seus 

directores, o ilustres Secretario do Interior visita o Pavilhão onde se 

acham localizadas as salas de aulas. Ao entar no mesmo, os alumnos do 

Lyceu saúdam s.exa. com uma salva de palmas. E depois de percorrer 

todas as dependências do novo estabelecimento de ensino, no refeitório 

do mesmo foi servido um copo de água á s.exa. e sua ilustre comitiva. 

(...)  A segunda repartição visitada pelo Dr. Francisco Campos foi o 

nosso Grupo Escolar. S. Exa. Foi recebido no portão pela directora d. 

Alice Paes, corpo docente e outras pessoas. Os alumnos em forma 

romperam a marcha Antonio Carlos e s. exa. Foi conduzido por entre as 

duas filas de creanças que cantavam expressivamente a marcha 

alludida. Ao penetrar no corredos do estabelecimento, s. exa. E a 

comitiva, os alumnos de um lado e de outro, cada qual dez palavras, da 

mensagem sobre o ensino que acaba de ser dirigida ao povo mineiro 

pelo eminente Andrada, sendo assim recitada por cem alumnos esse 

psalmo sobre a instrução mineira. O fato impressionou bem ao dr. 

Francisco Campos que já no principal salão do estabelecimento foi 

saudado pela directora do mesmo. D. Alice Paes. (...) (JORNAL A 

TRIBUNA, 12/ 2/ 1928, n.º402, p. 3)   
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 Ao se eleger um local não estamos deixando de lado o global, ou seja, não 

colocando à margem, entretanto, as dimensões políticas, econômicas, sociais e culturais. 

 Este projeto agrega importância às discussões da História e Historiografia da 

educação, pois vem preencher a carência de informações com relação à Reforma 

Educacional Francisco Campos em Minas Gerais, esta que foi tão importante para o 

desenvolvimento educacional da região. 

 Estudar sobre a Reforma Educacional Francisco Campos em Minas Gerais: 

Repercussões à educação de Uberabinha (1927- 1931) trazem a possibilidade de ampliar 

os estudos sobre a História da educação, pois o mesmo agrega importância não só por 

corresponder a continuidade da pesquisa em História da Educação vinculada a Iniciação 

Científica, mas também por aprofundar os estudos sobre essa reforma, já que esta traz 

grandes influências para as mudanças educacionais que ocorreram tanto em Uberabinha 

na década de 20 como mais tarde no âmbito nacional através da Reforma que Francisco 

Campos realizou em 1930. Coincidindo também com o fechamento do ciclo da primeira 

República. 

 Desta forma, o marco temporal desta pesquisa acompanha os atuais debates da 

historiografia da educação, enfatizando a periodização baseadas em marcos 

educacionais. Contribuindo assim para a história e historiografia da educação em âmbito 

local, regional e nacional, fomentando discussões entre pesquisadores desta linha de 

pesquisa, abrindo intercâmbio com outras disciplinas, assim como também preencher a 

carência de informações com relação a esta reforma no meio acadêmico.  

 

VI- CONCLUSÃO  

 

Este é um projeto que esta em andamento, neste primeiro momento esta sendo 

feito o levantamento e catalogação das fontes primárias com supervisão do orientador. 

Leitura critica das bibliografias sugeridas. Logo depois trabalharemos o cruzamento dos 

dados levantados com a bibliografia pertinente ao tema e com isso iniciar junto ao 

orientador o levantamento das possibilidades de inicio da dissertação. E será feito o 

aprofundamento das hipóteses levantadas por meio do cruzamento citado anteriormente.  
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 Este trabalho insere-se no Campo da História e Historiografia da Educação 

representando um momento inicial de um trabalho de mestrado. O propósito deste artigo 

é analisar as produções científicas referentes à imprensa educacional na área de 

Educação Física. O objetivo geral deste estudo é compreender o campo de investigação 

realizado sobre periódicos pedagógicos educacionais.  

 Pretende-se mais especificamente analisar as produções científicas que abordam 

a imprensa pedagógica educacional concernentes à área de Educação Física.  

O período selecionado para a investigação abrange o período de ditadura militar 

no Brasil. 

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica e de acordo com Gil 

(2006, p. 44) “é desenvolvida com base em material já elaborado”, construído 

principalmente de livros, teses, dissertações e artigos científicos.  

 Deste modo, este tipo de pesquisa é o mais apropriado na investigação do 

problema em questão, pois perante os estudos de Gil (2006) verifica-se que a pesquisa 

bibliográfica “permite ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito 

mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente” (p.45). 

As fontes bibliográficas utilizadas são dissertações e teses referentes a estudos 

sobre periódicos pedagógicos educacionais na área de Educação Física. 

Para a realização da coleta de dados deste estudo, primeiramente fez-se um 

levantamento das fontes bibliográficas. A análise qualitativa está sendo realizada de tal 

forma a identificar detalhes do contexto histórico que influenciou a publicação do (s) 

periódico (s).  
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A preocupação com a análise sobre as pesquisas realizadas nas diversas áreas do 

conhecimento segundo Silva (1990, 1997) e Sousa (1999) somente intensificou a partir 

dos anos de 1970. Isto se deve ao aumento da produção científica oriunda da expansão 

dos cursos de Pós-graduação stricto-sensu.  

Segundo Silva (1990, 1997), no caso específico da Educação Física, ainda não 

há uma longa tradição, especialmente no Brasil, de reflexão sobre sua produção 

científica. Os estudos sobre a análise da produção científica nesta área iniciaram-se 

somente nos anos 80 do século XX, impulsionados pelo processo de abertura política 

vivenciado pelo País. 

 Nessa perspectiva, são de fundamental importância às pesquisas que buscam 

analisar as próprias pesquisas, pois possibilitam analisar e conhecer o perfil da produção 

científica, mapear as matrizes teóricas que orientam os estudos, verificar a 

aplicabilidade do conhecimento produzido, identificar os problemas e as necessidades 

da área da Educação Física no Brasil.  

Nas análises realizadas para a construção desse trabalho pode-se perceber que a 

imprensa pedagógica no contexto historiográfico tem sido uma fonte importante na 

constituição de produções científicas ao longo dos anos. Em países europeus como 

Portugal, França e Bélgica essas produções perpassam por uma longa tradição, já no 

Brasil os estudos são mais recentes.  

Na sistematização de informações concernentes aos impressos pedagógicos, 

podem ser destacadas as pesquisas de Pierre Caspard (1981), Vera Lúcia Abrão Borges 

(1993), Antônio Nóvoa (1993) e (1997), Pierre Caspard e Pénélope Caspard (1997), 

Bastos (1997), Catani (1999), Frade (2000), Biccas (2008) entre outros autores.  

A recorrência dessas produções se explica pelo fato de a imprensa se constituir 

em uma das “melhores ilustrações de extraordinária diversidade que atravessa o campo 

educativo” (NÓVOA 1997, p. 13).  

Nesse sentido, conforme os estudos de Catani (1996), as revistas educacionais se 

constituem um dos principais veículos de informação do campo educacional, pois 

divulgam, de modo imediato, assuntos e conteúdos referente ao campo de abrangência 

do periódico, nesse sentido “a fertilidade dos materiais presentes nos periódicos 

mostram que neles se encontra o melhor meio para apreender a multiplicidade do campo 

educativo” (NÓVOA 1997, APUD CATANI 1997). 

Carvalho e Inácio Filho (2007), da mesma forma, consideram que neste campo 

de investigação têm surgido importantes trabalhos que tomam como objeto de estudo a 

imprensa educacional, dando um grande contributo tanto em termos de percepção da 
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realidade como de demonstração metodológica de novas formas de se compreender a 

educação, pela utilização de outras fontes de informação.  

Considerando que os periódicos pedagógicos têm dinamicidade e diversidade em 

suas publicações, o pesquisador, ao analisá-los, tem a opção de tomá-los como fonte e/ 

ou como objeto de investigação.   

Assim, Frade (2000 apud BICCAS 2005) identificou na área da educação que a 

maior parte das pesquisas realizadas centra-se em revistas oficiais de associações, 

órgãos governamentais e grupos de pesquisa. Além disso, a tendência mais acentuada é 

a de tomá-las como fontes para a compreensão do campo educacional. 

Nessa perspectiva, tomar os impressos como tema, segundo Biccas (2008), 

coloca um grande desafio, o de operar com várias fronteiras, como a da “educação, a da 

linguagem e a dos estudos da leitura, em seus aspectos históricos e sociológicos” (p. 

27).  

De acordo com a autora, nestes estudos são consideradas as várias formas de se 

ver uma mesma questão, na tentativa de compreender todos os sentidos em que a 

imprensa pedagógica foi utilizada.   

Conforme Biccas (2005), o mapeamento de acervos, bem como sua organização 

e conservação, têm exigido um grande esforço dos pesquisadores em geral e, 

especialmente, dos brasileiros que têm de superar os limites quanto ao próprio acesso às 

fontes.  

Percebeu-se que os impressos têm sido analisados em sua materialidade, como 

suporte de texto; os próprios textos que nelas são veiculados, e a sua apropriação nas 

práticas. Nesse último aspecto, segundo Biccas (2005) enfoca-se o discurso produzido a 

partir dos sentidos e deslocamentos provocados pelo ato da leitura no qual a forma do 

impresso e a forma que o texto nele assume exercem uma função fundamental. 

Corrobora-se com Schueler (2005) a partir das análises desses trabalhos, pois 

segundo a autora, a historiografia da educação enfatiza a materialidade de práticas 

sociais educativas, a constituição dos saberes e da formação docente. As quais exigem a 

utilização de novos documentos e também novas formas de olhar e abordar as fontes, 

sendo estas também responsáveis pela atenção que os textos impressos e os jornais vêm 

adquirindo na pesquisa histórica da educação alargando seus interesses para as práticas 

culturais, os sujeitos históricos e os produtos culturais.  

Observou-se que as revistas especializadas em educação de modo geral,  
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“[...] constituem em uma instância privilegiada para apreensão 

dos modos de funcionamento do campo educacional enquanto 

fazem circular informações sobre o trabalho pedagógico e o 

aperfeiçoamento das práticas docentes, o ensino específico das 

disciplinas, a organização dos sistemas, as reivindicações da 

categoria do magistério e outros temas que emergem do espaço 

profissional (CATANI, 1996, p. 117). 

    

Dessa forma, percebe-se que há um avanço nas pesquisas sobre periódicos 

pedagógicos bem como seu aumento a cada ano, pois de acordo com Catani (1996) ao 

se acompanhar o aparecimento e o ciclo de vida dessas revistas, também se permite 

conhecer as lutas por legitimidade que se travam no campo educacional. Esse esforço 

tem sido reconhecido pelos pesquisadores da área da educação já que essas pesquisas 

fornecem múltiplas contribuições à História da Educação.  

Perante análises observou-se um amplo campo de pesquisa no que tange aos 

periódicos pedagógicos. Vários estudos foram realizados tendo essa temática como 

campo de investigação.  

Alguns trabalhos podem ser citados como de Pierre Caspard e Pénélope Caspard 

(1997) na França que trabalharam com as possibilidades da imprensa pedagógica 

francesa como instrumento de formação continuada de professores do ensino primário. 

Este estudo contribuiu de modo significativo, pois foi possível delinear o perfil dos 

atores e os objetivos a eles atribuídos em relação à prática profissional específica e 

também aos contextos políticos, sociais e técnicos.  

O trabalho realizado por Antônio Nóvoa (1993) em Portugal procurou analisar a 

concepção e a organização de um repertório analítico das publicações portuguesas na 

área de educação nos séculos XIX e XX.  

No Brasil nessa mesma perspectiva encontra-se o trabalho de Catani (1989) que 

em sua tese de doutoramento propôs investigar a Revista de Ensino da Associação 

Beneficente do Professorado Público de São Paulo no período de 1902 a 1918.   

O estudo de Borges (1993) também foi realizado sobre a Revista de Ensino no 

período de 1925 a 1929, enfatizando a ideologia do caráter nacional da educação em 

Minas Gerais. Biccas (2008) também trabalhou com a Revista de Ensino de Minas 

Gerais de 1925 a 1940, tendo o impresso como estratégia de formação. 

No campo da Educação Física tem surgido produções científicas importantes no 

que tange à imprensa pedagógica brasileira. Alguns estudos tomam as revistas dessa 

área como fonte outros trabalham os impressos como objeto de estudo e, assim, essas 
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produções contribuem para o entendimento da composição da Educação Física como 

campo profissional e acadêmico em vários períodos. 

Na área de Educação Física a utilização de impressos educacionais como fonte 

esteve presente na constituição de produções científicas a partir do ano de 2001, com a 

tese de doutoramento de Marcus Aurélio Taborda de Oliveira. Posteriormente a esse 

trabalho, outros seguiram esse mesmo campo de investigação, pode-se citar Sérgio 

Teixeira (2008) e Washington Luís de Carvalho (2009).  

Nesse sentido, abordar-se-á mais especificamente cada uma dessas produções 

com intuito de compreender a forma de utilização da imprensa pedagógica e as análises 

realizadas nessas produções científicas.   

O autor Marcus Aurélio Taborda de Oliveira, em sua tese de doutoramento 

concluída em 2001, analisou a Revista Brasileira de Educação Física e Desportos 

(RBEFD), bem como a experiência cotidiana dos professores da Rede Municipal de 

Ensino da cidade de Curitiba, no período de 1968 a 1984. Nesse trabalho, o autor 

propôs-se a reconstruir, a explicar e a compreender como teria se desenvolvido a 

história da Educação Física escolar no Brasil ao longo da ditadura militar.   

Oliveira (2001), além de investigar as concepções de Educação Física escolar, 

desenvolvidas pela RBEFD como veículo oficial do Estado e identificar propostas e/ ou 

perspectivas diferentes das oficiais, propôs “apontar elementos para a compreensão de 

como os professores de Educação Física se apropriaram das formulações oficiais na sua 

prática pedagógica cotidiana no interior da escola” (OLIVEIRA 2001, p. 21).  

As análises de Oliveira (2001) sobre a Revista Brasileira de Educação Física e 

Desportos recobrem a constituição do impresso desde sua primeira edição até o ano de 

1984, vinculada a prática pedagógica dos professores de Educação Física, aos 

Programas oficiais e aos planos de ensino da Prefeitura Municipal de Curitiba. 

A Revista foi uma publicação do MEC editada pela Divisão de Educação Física 

(DEF), criada a partir de 1968. A princípio, era denominada por Boletim Técnico e 

Informativo de Educação Física. Em 1971, seu nome foi alterado para Revista Brasileira 

de Educação Física e, finalmente, em 1975, seu nome passou a ser Revista Brasileira de 

Educação Física e Desportos e permaneceu até sua última edição em 1985.  

De acordo com o autor, a RBEFD era “um periódico patrocinado e editado pelo 

governo autoritário” e se caracterizava como “veículo governamental privilegiado na 

difusão de princípios e normas acerca da Educação Física” (OLIVEIRA, 2001, p. 69). 

A RBEFD, por ser um veículo oficial do governo militar, expressava em suas 

edições a disseminação da abordagem desportiva da Educação Física brasileira, como 



502 

 

prática corporal superior às demais práticas no que diz respeito às suas possibilidades 

educacionais, vinculava o esporte à educação e esta ao desenvolvimento do país.  

Segundo Oliveira (2001), a RBEFD também representou uma alternativa à 

possibilidade de implementação do modelo pedagógico difundido pelo governo para a 

Educação Física escolar, pois publicava artigos os quais apresentavam em seus 

conteúdos além do esporte, outras possibilidades educativas para a intervenção do 

professor de Educação Física no âmbito escolar.  

Esse cenário apresentado na Revista se confirmou também nos estudos 

produzidos na área da Educação Física escolar sobre o período militar. A produção 

acadêmica da área analisada por Oliveira (2001) divulgava e considerava a Educação 

Física escolar, como uma abordagem tecnicista na qual priorizava o gesto técnico, a 

performance, o desempenho, o rendimento e o resultado. Nessa perspectiva, a Educação 

Física na escola se aproximava de treinamentos promovidos em clubes desportivos na 

preparação de atletas, e essa influência gerada por países desenvolvidos principalmente 

pelos Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha, a fim de consolidar o esporte e as 

pesquisas centradas nesse fenômeno.   

Conforme Oliveira (2001), estava presente na Revista esse contexto e, em alguns 

momentos, a ciência foi confundida com a técnica, com o saber produzido pela 

humanidade, com a arte sob a denominação de cultura, ou como um elemento da 

cultura.  

Segundo o autor, a maior parte dos artigos publicados estavam direcionados para 

a aprendizagem e para o treinamento desportivo, sendo assim, a concepção de ciência 

recorrente nos estudos tratava-se de coleta, observação, indicação, mensuração, 

quantificação dos dados, verificação, controle e prova; contudo, todos esses elementos 

foram apresentados nas mais diversas compreensões. 

No dizer de Oliveira (2001), a Revista, em sua série, empreendeu-se em 

apresentar o papel conferido aos professores de Educação Física, no cenário brasileiro 

durante o período da ditadura militar. Em suas publicações, havia convocações aos 

professores da área no sentido de seguir as orientações do DEF/MEC (Divisão/ 

Departamento de Educação Física do MEC), em alguns momentos assumia uma posição 

corporativa, na visão do autor, consequencia do cientificismo e da especialização dos 

profissionais, como também sinalizava a importância da área e dos profissionais. Havia 

também convite aos professores em participar da elaboração da RBEFD “que se 

propunha ser um espaço de troca de experiências e debates” (OLIVEIRA, 2001, p.185).  
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Para Oliveira (2001), em linhas gerais, a Revista procurou demonstrar como o 

governo ditatorial divulgou e conformou um determinado modelo de Educação Física 

para a escola, fundamentado no desempenho esportivo, no rendimento, na técnica, na 

competição, a partir de orientações estatais e do capitalismo internacional no qual o 

governo brasileiro aliou-se ao que era considerado de mais avançado na área. Assim, o 

Estado inseriu a Educação Física no debate educacional no que tange à universalização 

de sua prática.  

Analisando mesmo periódico educacional utilizado no trabalho de Oliveira 

(2001) sob uma perspectiva diferente, Teixeira (2008) desenvolveu uma dissertação 

intitulada “O lazer e a recreação na Revista Brasileira de Educação Física e Desportos 

como dispositivos educacionais (1968 - 1984)”.  O objetivo desse trabalho foi investigar 

o lazer e a recreação no período militar e entender as práticas corporais para o 

estabelecimento do controle sobre os corpos.  

As análises foram realizadas tendo com fonte também a Revista Brasileira de 

Educação Física e Desportos (RBEFD), apresentando nesta investigação acerca do lazer 

e da recreação.  

Para a fundamentação teórica, o autor serviu-se dos conceitos de Michel 

Foucault na fase em que desenvolveu estudos genealógicos. Dessa forma, buscou 

mostrar a “correlação entre discursos e práticas sociais, com enfoque explícito na 

temática do poder” (TEIXEIRA, 2008, p. 15). Tomou como referência quatro categorias 

foucaultianas, quais sejam: a disciplina, a biopolítica, a normalização e a 

governamentalidade.   

Nessa perspectiva, Teixeira (2008) apresenta a Revista Brasileira de Educação e 

Desportos, como um mecanismo representativo e difusor do ideário militar no Brasil, 

criada em 1968, como visto anteriormente, coincidiu com um período de 

recrudescimento do Estado contra seus opositores. Os objetivos imputados a este 

periódico contemplavam a necessidade de igualar a Educação Física a outras áreas de 

conhecimento, as quais estavam mais avançadas em teor científico.  

Conforme Teixeira (2008), a Revista ao ser distribuída gratuitamente pelo 

Estado, disseminava seu ideário fomentado nas intenções militaristas e isso corroborava 

ao seu modelo de governamento, este ideário, por sua vez, apontava para o controle 

social por meio de práticas corporais.  

Segundo Teixeira (2008, p. 80), a Revista “constituía-se num veículo difusor dos 

benefícios advindos das práticas corporais”, a fim de promover o controle social. Foi 
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formada por discursos atrativos de modo que os profissionais de Educação Física 

aderissem ao modelo de práticas corporais.  

Para Teixeira (2008), a intenção do governo militar era espalhar nas páginas da 

RBEFD a positividade das práticas corporais relativas ao esporte e, 

[...] ao instaurarem-se esses mecanismos, era concentrar a juventude 

em locais regulamentados, direcionando suas atenções para as 

práticas esportivas, que por sua vez, traziam consigo um ideário 

relacionado à adoção de um modo de vida saudável. Nesse ponto, os 

discursos estendiam-se a toda a população, pois a partir do momento 

em que ela os incorporava como verdadeiros, corroborava para que 

fossem referendados (TEIXEIRA, 2008, p. 90).  

 

Teixeira (2008) aponta que o esporte como mecanismo de controle pulverizado 

pelo regime militar, ora se compunha sistematicamente como atividade física o qual se 

interligava com o lazer e a recreação, ora era estabelecido como desporto de alto 

rendimento e se afirmava em favor da soberania do país no cenário mundial, como 

exemplo em jogos Pan-Americanos.  

Na RBEFD, os conceitos de recreação e lazer foram abordados por vários 

autores. Teixeira (2008) destacou trechos que representavam as condições do lazer e da 

recreação no período da ditadura militar. Notou que a recreação e o lazer atuavam como 

abordagens disciplinadoras do indivíduo enquadrando-o em ditames de normalização da 

sociedade e com a inserção dessas abordagens na vida dos indivíduos o tempo de 

trabalho diminuiu e consequentemente aumentou as horas de lazer.  

O tempo destinado ao lazer e a recreação eram estratégias utilizadas pelo 

governo militar com intuito de promover a ordem social, tornando assim todo tempo 

produtivo, regulamentado em favor da disciplinarização das massas.  

Na concepção de Teixeira (2008), o governamento militar buscou a suavidade às 

suas estratégias de organização das multiplicidades, delineando aos indivíduos um 

sentido de liberdade, espalhando técnicas coercitivas com um “teor” de autonomia à 

sociedade.  

Outro trabalho que utilizou a Revista Brasileira de Educação Física e Desportos 

(RBEFD) como fonte documental é a dissertação “O corpo administrado: biopolítica e 
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disciplinarização na Revista Brasileira de Educação Física137 (1972-1980)” de 

Washington Luiz de Carvalho.  

 Nessa pesquisa, Carvalho (2009) objetivou discutir a Educação Física Esportiva 

(EFE) considerando-a como um saber-poder, que atua no controle da população e 

também como prática de assujeitamento das pessoas em nível individual. Procurou mais 

especificamente analisar a inserção desse saber-poder nas técnicas de governo baseadas 

nas análises sistêmicas; compreender o uso da Educação Física Esportiva como técnica 

de controle da população pelo sequestro do tempo-livre e de disciplinarização por meio 

de práticas pedagógicas e refletir sobre a ruptura entre a perspectiva da EFE dogmática, 

mais afinada aos princípios de uma economia liberal clássica e a pragmática, alinhada 

aos fundamentos de uma sociedade de cunho neoliberal.  

Carvalho (2009) apresenta que o governo brasileiro utilizou-se dos mesmos 

moldes internacionais, inclusive dos países socialistas. Estava preocupado em munir-se 

de dados da atividade econômica e social para melhor administrá-lo. Nesse sentido, 

recorreu aos diagnósticos para planejamentos os quais também abarcaram a Educação 

Física como uma opção.  

 Para Carvalho (2009), esse enfoque dado à Educação Física, por parte dos 

tecnocratas, pretendeu “abordar a realidade de forma global” (p. 45) ajustando a uma 

nova arte de governar, com o intuito de administrar a população. “Assim, o enfoque 

cibernético, direcionado à sociedade, visava administrar fluxos da espécie humana”, a 

energia física da população, orientando e canalizando o bem estar físico da sociedade. 

 A partir de 1964, o regime militar foi instaurado visando a governamentalidade 

do país tentando possibilitar o acesso da população às comodidades sociais; agindo sob 

a repressão física e luta armada contra dissidentes (estudantes, professores, sindicatos e 

jornalistas) e divulgando suas propostas de cunho nacionalista e de depreciação dos 

comunistas.  

Conforme Carvalho (2009), a Revista Brasileira de Educação Física atuava 

como veículo divulgador de saberes técnicos e pedagógicos, como um instrumento que 

facilitaria as pretensões do governo em atender à população. O alto padrão técnico do 

periódico tinha como objetivo “seduzir os profissionais” da Educação Física e Esportiva 

para atuarem juntos e com qualidade na expansão da comodidade social da população. 

                                                 
137

 Carvalho (2009) optou em utilizar em seu estudo a denominação “Revista Brasileira de Educação 

Física” denominação dada à publicação no ano de 1971, mas refere-se à Revista Brasileira de Educação 

Física e Desportos (RBEFD), Revista também analisada nos estudos anteriores realizados por Oliveira 

(2001) e Teixeira (2008). 
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 Referente aos editoriais da Revista, Carvalho (2009) percebeu que a mesma 

estava inserida na Campanha Nacional de Esclarecimento Desportivo, o qual visava 

atender com mais qualidade à população, em especial os jovens e as crianças. Assim 

ficaria sob responsabilidade da Educação Física e de seus profissionais despertá-los uma 

consciência desportiva e formar o caráter da população brasileira. 

 Nesse sentido, a biopolítica e a disciplina atuariam como mecanismos de 

controle em nível coletivo e individual, tendo como referencial o lazer e a recreação. 

Carvalho (2009) discute duas diferentes orientações que sustentaram a Educação 

Física Esportiva, a dogmática e a pragmática. A primeira vertente, segundo as análises 

do autor sobre os estudos foucaultianos, refere-se ao liberalismo clássico pela 

aproximação dos princípios amadores e humanísticos defendidos pela Educação Física 

Esportiva. Já a abordagem pragmática se ajusta aos princípios neoliberais pelo 

imediatismo de resultados que propõe, como performance.  

Contudo, de acordo com as análises de Carvalho (2009) a Revista Brasileira de 

Educação Física foi criada como uma estratégia governamental direcionada aos 

profissionais da área de Educação Física oferecendo-lhes informações técnicas com 

intuito de habilitar os professores da área para popularizar a Educação Física Esportiva.  

A partir da apresentação desses trabalhos pode-se perceber que as pesquisas 

referem-se a uma mesma Revista e num mesmo período histórico, o período da ditadura 

militar no Brasil.  

Referente ao período estudado observa-se que o governo militar buscou incutir 

uma suavidade em suas estratégias de organização das multiplicidades, delineando um 

sentido de liberdade aos indivíduos. As técnicas coercitivas estavam presentes e 

denotavam, sobretudo um teor de autonomia a ser impregnado na sociedade. As práticas 

corporais utilizadas como mecanismos para controlar os indivíduos direcionava-os para 

atividades de lazer segundo as orientações do governo. A fim de disseminar a 

importância das práticas corporais, criou-se a RBEFD como estratégia assumida pelo 

regime militar buscando promover a regulamentação da população disfarçada pela 

brandura do exercício físico.  

As produções analisadas abordaram concepções diferentes em suas análises 

pode-se citar que a primeira pesquisa se caracteriza principalmente por reconstituir a 

história da Educação Física a partir das páginas da Revista e pela história oral e as duas 

últimas analisam sob a abordagem foucaultiana as relações de poder direcionadas ao 

modelo de governamento e ao controle dos indivíduos pelo sequestro do tempo-livre e 

de disciplinarização por meio de práticas pedagógicas.  
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Nessa conjetura, 

 

[...] a estrutura do poder de uma sociedade tem como pressuposto 

básico disciplinar os indivíduos, vigiando-os, punindo-os, 

recompensando-os, tendo em vista controlá-los; e que as técnicas e as 

agências utilizadas para estes fins, adotam estratégias diferentes, 

possuindo a Educação Física técnicas específicas que se caracterizam 

por sua sutiliza e dissimulação, ao valorar explicitamente locais e 

relações sociais supostamente qualificados de naturais, livres, 

contextualizados, entretanto num quadro rígido de disciplina.  (LIMA 

1980 APUD SCHNEIDER 2003).  

  

Assim, essas contribuem para o entendimento do campo investigativo da 

imprensa pedagógica educacional na área de Educação Física.  

Diante da apresentação desse campo de investigação, pode-se observar que os 

periódicos pedagógicos tem se tornado importantes fontes de pesquisa devido a 

proximidade da informação publicada e o leitor.  

Nos trabalhos analisados tal fato ficou evidente, pois as revistas eram utilizadas 

como manuais difusores de ideias do governo, veículos de princípios e normas acerca da 

Educação Física, divulgação do ideário militarista direcionado para o controle social por 

meio de práticas corporais, propostas de ações pedagógicas com intuito de controlar o 

tempo livre das pessoas, divulgadores da prática de atividade físicas com o objetivo de 

moldar o cotidiano das pessoas.  

O presente trabalho se encontra em processo de construção, e mediante tal 

circunstância a intenção do mesmo não a é de se esgotar as várias possibilidades de 

análise, mas sim de infiltrar, mesmo que nas sendas da História da Educação no Brasil.  

Neste sentido, se propõe neste trabalho trazer à tona os discursos que circulam 

nas instituições, não para identificar os corretos ou ideais conceitos ou análises, mas sim 

para se compreender os processos legitimadores dos discursos.   
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1 – INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho trata do relatório final do primeiro ano (compreendido entre 

agosto-2008 a julho-2009) do projeto de iniciação cientifica - PIBIC/CNPq/UFU 

intitulado: O Universo Escolar representado na Imprensa de Ituiutaba-MG (anos 50 e 

60). O projeto vincula-se ao Núcleo de Estudos e Pesquisas em Fundamentos da 

Educação (NEPE), que reúne professores da UFU (Campus do Pontal), da FEIT 

(Ituiutaba), da UFSC (Campus de Florianópolis) e USP (Campus de São Paulo). Aborda 

as representações elaboradas pela imprensa da cidade de Ituiutaba (interior mineiro) em 

torno do universo escolar, a partir do processo de modernização local ao longo dos anos 

50 e 60. Buscamos traçar um estudo preliminar da realidade histórico-educativa local 

através de síntese de algumas das suas características marcantes, analisando-as a partir 

do contexto global, sem deixar de observar suas especificidades. Como afirmou Saviani 

(2005, p.26):  

 

...no vigoroso desenvolvimento das pesquisas histórico-educativas nos últimos 

quinze anos, têm prevalecido as análises específicas caracterizadas por recortes 

particulares, microscópicos e fragmentários dos objetos de pesquisa histórico-

educacional. Sem negar a importância desses estudos para o conhecimento de nossa 

realidade histórico-social, parece que é de grande relevância a realização de estudos 

sintéticos e globalizantes.  

 

Assim esta pesquisa tem por objetivo, realizar um estudo crítico a partir das 

representações de imprensa veiculadas nos jornais locais, revelando as concepções 

difundidas nesses veículos de comunicação em torno da idéia de educação, professor, 

analfabetismo e aluno, mostrando parte do pensamento da elite da região do pontal de 

Minas Gerais, especificamente da cidade de Ituiutaba, identificando as especificidades 

do processo de expansão das escolas públicas articulado ao processo de modernização 

local. 

mailto:isaurafranco@hotmail.com
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A despeito do debate entre as visões gerais que seriam demasiadamente 

genéricas e paradigmáticas e as visões singulares caracterizadas por curiosidades quase 

banais, o fato é que tudo conduz a idéia de que o particular é expressão do 

desenvolvimento geral, o que tentaremos demonstrar nesse estudo. Utilizando-nos das 

palavras de Araújo (2005, p.182):  

 

Não se pode trabalhar com segurança a história da educação nacional 

sem o domínio do processo nas diversas regiões (...) Da mesma forma, 

não se pode promover o estudo isolado da realidade regional, 

desvinculado da interpretação de caráter geral, mais abrangente. 

 

De qualquer maneira, é importante frisar que o estudo dos sistemas 

educacionais, mesmo sendo heterogêneos e multifacetados são amostras significativas 

do contexto histórico-educativo de qualquer país (GATTI JR, 2002). Entendemos 

também que a educação vista como fenômeno sócio-cultural não deixa de ser reflexo 

dos demais processos que compõe determinada sociedade, tais como os econômicos e 

os políticos. Assim, antes de abordarmos a educação no interior mineiro nesse período, 

é preciso compreender que o contexto nacional foi marcado por acelerados processos de 

industrialização e urbanização percebidos a partir da segunda década do século XX, e 

provocaram profundas transformações estruturais no Brasil.  

A década de 20 marcou o declínio do modelo social agrário-exportador que foi 

sendo gradativamente substituído pelo nacional-desenvolvimentista, caracterizado por 

profundas transformações na estrutura econômica, social e política, através de 

acelerados processos de urbanização e de industrialização. Tais mudanças dirigiriam os 

caminhos do sistema educacional do país a partir dos anos 30, e durante o Estado Novo 

de características centralizadoras e autoritárias – houve a sistematização do ensino que 

se expandiu consideravelmente, mas de maneira deficiente. Este crescimento decorreu, 

em boa parte, da grande pressão das massas que se projetavam, pouco a pouco, no 

cenário político, demandando serviços públicos, como o acesso à educação (RIBEIRO, 

1993). 

Nos anos 50, poucas medidas foram tomadas no âmbito educacional, a grande 

referência desse período foi a discussão em torno da primeira LDBEN (Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional) que seria promulgada somente em 1961. Nos anos 60, 

sob o signo do autoritarismo e da centralização, a educação passaria por diversas 

mudanças impostas pelo Estado, que buscava compatibilizar o sistema educacional às 

alterações sócio-econômicas e políticas. Neste período, iniciava-se um ciclo de 

desenvolvimento que atingiria um grau sem precedentes na história do país: o 
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crescimento econômico foi impressionante, com o PIB se expandindo, em média, 7% ao 

ano, entre 1960 e 1980, superando países industrializados. Este ritmo de mudanças, 

contudo, agravou as distâncias sociais e levou a população a um sinistro panorama de 

extremos, vivido entre a abundância de poucos e a miséria da maioria. 

O discurso hegemônico buscou dissimular tal situação, propondo a 

modernização econômica como estratégia de possibilitar novas oportunidades de vida 

para a grande maioria. Porém, a modernização verificada no país, manteve-se, 

principalmente, no âmbito da consolidação dos mercados de massa e na sofisticação do 

consumo, tendência acentuada em todo o mundo, após a Segunda Guerra Mundial, que 

gerou imenso salto tecnológico permitindo incremento substancial na produção 

industrial (SKIDMORE, 1988). 

Após 13 anos de debates, com a participação de educadores, estudantes, 

intelectuais e trabalhadores, promulgou-se a primeira LDB, no. 4024/61, enviada ao 

Congresso em 1948. As discussões em torno dessa lei trouxeram à tona um velho 

conflito entre privatistas (conservadores) e defensores da escola pública (reformadores), 

e seu resultado representou a conciliação de ambas as partes. 

A promulgação desta LDB possibilitou a organização formal do sistema de 

ensino brasileiro, mas nada mudou em essência, pois a estrutura continuou fazendo 

concessões aos privatistas, e conquistas importantes da legislação anterior foram 

abandonadas como a obrigatoriedade do ensino primário que isentou o governo de 

prover educação a todos. Segundo Romanelli (1976), as vantagens perceptíveis foram: a 

não prescrição de currículo fixo para todo território nacional e a criação do Conselho de 

Representantes nos cursos técnicos com autonomia para eleger o diretor da escola, 

aprovar orçamento, etc. Isto significava um leve movimento rumo a descentralização da 

educação. 

No entanto, a educação escolar pós-64, passaria por brusco movimento de 

centralização, que atendia aos novos horizontes políticos do país. Para entendermos a 

orientação implantada no sistema educacional, é necessário remontarmos ao governo 

Juscelino que, desde a sua ascensão ao poder, priorizou os investimentos na produção, 

realizados pelo capital transnacional, que recebia subsídios e incentivos fiscais, de 

forma que o setor industrial passaria a ser a hegemonia dos anos 60. 

Neste período, cerca de 60% dos investimentos no exterior provinha de 

empresas dos EUA, que no Brasil detinham, por exemplo, 70% dos investimentos 

externos no setor de papel e celulose, 65% do setor de mineração e petróleo, lembrando 

também, sua liderança nos setores automobilístico, de máquinas e de utilidades 
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domésticas (DREIFUSS, 1987). Com tal nível de investimento e com o fantasma do 

comunismo rondando o Hemisfério Ocidental, após a Revolução Cubana, as relações 

dos EUA com os países da América Latina tomaram novo rumo, e a propaganda 

ideológica norte-americana se acentuaria em meio às incertezas da polarização 

comunismo/capitalismo, designada como Guerra Fria. A boa parceria norte-americana, 

no continente, revelou-se através da força bruta, do apoio logístico aos regimes militares 

de direita, que se multiplicaram a partir de 1959 (KATCHTUROV, 1980).  

É nesse contexto que a educação brasileira seria reestruturada, surgindo os 

acordos MEC-USAID que buscavam influência e controle ideológicos da educação no 

país, e os termos eficácia e produtividade passaram a ser empregados de alto a baixo no 

sistema de ensino, evidenciando que os EUA consideravam a educação como área 

estratégica na integração e posicionamento das sociedades periféricas no contexto geral 

do capitalismo internacional. Como estes acordos eram elaborados a partir da 

observação de modelo único e não através das especificidades de cada nível de ensino 

ou sociedade, o fracasso foi inevitável, contribuindo para reforçar as análises parciais e 

tendenciosas realizadas pelos setores externos sobre os problemas educacionais 

brasileiros. A interferência dos centros capitalistas nos sistemas de educação dos países 

periféricos baseava-se na propagação da idéia de que o desenvolvimento econômico 

estaria vinculado à escolaridade, todavia, tal paradigma dissimulava a noção de que o 

aumento da renda vinculava-se muito mais ao desenvolvimento de técnicas do que ao 

grau de escolarização (CUNHA & GOES, 1985).  

Em seqüência ao fracasso dos acordos MEC-USAID, o governo decretou leis 

específicas para a reforma do sistema de ensino (5540/68 e 5692/71), mas que também 

se baseavam no modelo americano, incompatível com as necessidades da sociedade 

brasileira, e visavam acentuar a dependência política e econômica já existente, em 

relação aos países centrais. A promulgação destas leis mostrou a verticalidade do 

sistema educacional brasileiro, devido a inexistência de debates em torno das questões 

de maior interesse pelas partes diretamente envolvidas: profissionais da educação, 

alunos e pais, assim, “não proporcionaram avanços de peso na educação do país” 

(ROMANELLI, 1976, p.171). 

A orientação da política educacional ditatorial fortaleceu a racionalidade 

científica burguesa, selecionando conteúdos que valorizavam a tecnologia. O discurso 

da modernização deveria legitimar o governo e sua política de segurança nacional, 

assim, as reformas na educação visavam a quebra da estrutura e coesão dos grupos. Isto 

evidencia a eficácia da escola na manutenção do sistema, que durante o governo 
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autoritário reforçou o compromisso do ensino com a ideologia dominante que, sendo 

inculcada na cabeça das classes populares, desviou a escola pública de sua função 

primeira de criação do conhecimento (CUNHA, 1980). 

Podemos perceber acima, que a organização da educação pelo Estado é antes de 

tudo, um problema de ordem política, pois a elaboração da legislação é feita pelas forças 

políticas instituídas que defendem os interesses das classes que representam no poder. 

Desta forma, como observou Apple (1989, p.43), a educação aparece como importante 

aliado no exercício da hegemonia, já que: 

 

(...) o papel que a escola exerce como um aparelho de estado está 

fortemente relacionado aos problemas centrais de acumulação e 

legitimação enfrentados pelo estado e pelo modo de produção em geral. 

(...) Como parte do estado, a educação, portanto, deve ser vista como 

um elemento importante na tentativa de criar um consenso ativo. 

 

É evidente que não podemos entender a escola monoliticamente como mera 

reprodutora das condições econômicas, pois estaríamos adotando uma visão 

reducionista do papel da educação, já que a reprodução só é obtida através de um 

trabalho ideológico considerável e está, ainda assim, sujeita a um trabalho contra-

hegemônico. A partir deste entendimento, salientaremos as especificidades da educação 

em Ituiutaba, por meio da análise dos dados estatísticos e dos jornais de época, tentando 

entender as representações da educação escolar na imprensa e o papel do ensino no 

processo de modernização da cidade ao longo dos anos 50 e 60, observado a partir do 

movimento maior em nível de país. 

A delimitação temporal do objeto obedeceu ao critério político-educacional 

baseado na proposta inicial de LDB (1948) enviada ao Congresso Nacional, sendo 

debatida e reformulada por longos 13 anos, passando por sua promulgação em 1961 (no. 

4024/61) até sua substituição pela lei no. 5692/71. Tal escolha foi feita a partir do 

entendimento de que a educação escolar é antes de qualquer coisa, uma questão de 

ordem política. Neste sentido, as décadas de 50 e 60 são bastante férteis para este tipo 

de análise, já que foram marcadas, sobretudo, pela agitação política, tanto no cenário 

internacional que exigia posicionamento ideológico frente a polarização capitalismo 

versus comunismo, quanto no cenário nacional, através do embate entre populismo-

desenvolvimentista e autoritarismo que resultou na implantação do regime ditador no 

ano de 1964. 

Vimos acima que a educação no país, como aparelho de Estado, foi reestruturada 

de acordo com a orientação política hegemônica do período, de forma que a LDB 
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4024/61, foi sendo, gradativamente, descaracterizada pelos acordos MEC-USAID que 

resultaram nas leis 5540/68 e 5692/71, representando reflexos do centralismo ditatorial. 

Necessário ressaltar que, a periodização desenvolvida tem apenas valor de referência, 

representando um critério de delimitação temporal do objeto, por ser uma necessidade 

metodológica, devido à abrangência do tema.  

 A relevância deste trabalho de pesquisa se explica, parcialmente, pelo ineditismo 

do tema nos estudos de história da cidade, já que parte considerável de sua dinâmica 

está ainda por se desvendar. A história da educação escolar pública em Ituiutaba durante 

os anos 50 e 60, ainda deve ser escrita, uma vez que, os pesquisadores que estudaram tal 

temática na região têm enfocado as instituições tradicionais (confeccionais com 

cobrança de mensalidades), tais como o trabalho de Moraes (2004) que faz um estudo 

interessante sobre o Instituto Marden e também de Oliveira (2003) que aborda o 

Colégio Santa Teresa.  

Ribeiro (2003) apontou a singularidade desse município no que tange a questão 

educacional, constatando o lento processo de institucionalização da escola pública em 

Ituiutaba no período que compreende os anos de 1937 e 1950. Nos anos 50, inicia-se 

forte expansão das escolas públicas (ver tabela 01), na década seguinte outras escolas 

mantidas pelo erário público seriam criadas (entre elas, o Colégio Agrícola e a Escola 

Normal), de forma que no ano de 1970, a educação escolar no município era 

marcadamente pública, rompendo com o predomínio das instituições privadas e/ou 

confeccionais, que diminuiriam em números. 

Acreditamos, portanto, que estudar a organização da rede escolar pública em 

Ituiutaba, por meio das representações veiculadas pelos jornais, contribuirá para o 

entendimento do processo histórico vivido pela região, além de abrir novas perspectivas 

para a compreensão do processo de modernização local, por meio do levantamento das 

especificidades encontradas neste estudo.  Tais peculiaridades deverão ser pensadas a 

partir de fatos bastante relevantes para se entender a articulação entre educação escolar 

e modernização. Deve-se atentar, por exemplo, para o elevado crescimento populacional 

que passava a cidade: entre 1950 e 1970 a população aumentou de aproximadamente 52 

mil para quase 70 mil habitantes.
138

 

 Tal ritmo de crescimento não pode ser creditado somente às altas taxas de 

natalidade, sendo resultado também da migração rural, pois neste momento, 

significativa parcela da população brasileira se deslocava do campo para as cidades em 
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 Fonte: Fundação IBGE – Censos Demográficos dos anos de 1950 , 1960 e 1970. 
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busca de melhores condições de vida (saúde, moradia e educação) e com perspectiva de 

empregabilidade no comércio e setor de serviços públicos que se expandiam com 

velocidade, acompanhando o desenvolvimentismo nacional. 

Ituiutaba fora inserida na política de modernização nacional, à medida que sua 

população tornava-se urbana, formando mercado consumidor em potencial, além de 

liberar terras para a expansão dos negócios agrícolas, o que gerava empobrecimento 

dessa população migrante, em função de que nas cidades nem sempre conseguiam 

sustento. Nos anos 50, o poder público preocupou-se com o Plano Urbanístico local, 

com ampliação dos serviços de abastecimento de água e de iluminação pública, 

arborização e calçamento de ruas, construção de prédios públicos, buscando atender às 

demandas da população que se avolumava. Na década seguinte, a mudança urbanística 

acelerou-se ainda mais, com a chegada do asfalto, a construção de praças, implantação 

do Distrito Industrial e do primeiro Campus Universitário no município (CORTES, 

2001).  

A consolidação da sociedade de consumo de massa conciliava interesses tanto 

das elites nacionais como dos centros capitalistas mundiais no projeto de modernização. 

A noção de moderno surgira como sinônimo de mercado de massa, nos EUA, desde os 

anos 20. Após a 2
a
 Grande Guerra, o conceito de modernização foi utilizado 

principalmente para caracterizar o provável processo de transição que os países 

“atrasados” deveriam passar para alcançarem os níveis de renda, educação e 

produtividade dos países industrializados, mas resultou, numa significação de moderno 

bastante específica, definida em função do mundo das mercadorias, da indústria e dos 

negócios, onde a educação deveria estar a serviço deste tipo de modernização. Tal 

significação fora elaborada por variados canais, entre eles, por meio da massificação da 

educação durante os anos 50 e 60, no Brasil, vividos entre a democracia e o 

autoritarismo, mas em ambos os regimes de governos buscou-se reforçar esta noção de 

moderno (SCHWARTZMAN, vol.05). 

Nesse período, a expansão da rede oficial de ensino foi bastante elevada em todo 

o país. Vimos anteriormente que, o crescimento da rede de educação local demonstra 

que Ituiutaba também estava inserida no novo projeto de nação moderna pensada tanto 

pelo populismo-desenvolvimentista quanto pelos militares. Pelo elevado crescimento no 

número de instituições públicas de ensino entre o início da década de 50 e o começo da 

de 70 percebe-se a efetivação do projeto de modernização promovido pelo Estado 

brasileiro que, pelos acordos e associações aos setores externos, visava a conclusão da 

ocidentalização capitalista da clientela das escolas, através da criação de hábitos de 
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consumo, ação e pensamento, reforçando-se a dependência cultural em relação aos 

grandes centros capitalistas, principalmente, aos EUA. 

Contudo, o cenário não pode ser analisado monoliticamente, e os números sobre 

a escolarização em Ituiutaba evidenciam algumas questões que podem representar 

especificidades locais: Teria a concorrência das escolas públicas causado o fechamento 

de algumas escolas privadas? A ditadura não instalara a noção de moderno vinculada ao 

mundo dos empresários? Como entender, então, o fechamento de estabelecimentos 

privados? 

Tais questionamentos visam contribuir para a problematização de nosso objeto 

de estudo, buscando evidenciar que o estudo das diferentes regiões revela 

especificidades em relação ao contexto geral. Através da observação do ritmo das 

mudanças em Ituiutaba, durante essas décadas, podemos afirmar que é nesse período 

que se iniciou o processo de modernização que caracterizou a constituição da cidade em 

moldes bastante similares aos atuais, consolidando-se a noção de moderno vinculada ao 

estabelecimento dos mercados. 

 

2 - MATERIAL E MÉTODOS 

 

Elegemos os jornais como fonte de pesquisa primária pois as representações 

sobre o universo escolar presentes nesses periódicos permitem abordagens mais amplas 

em relação ao fenômeno educacional, possibilitando o estudo de concepções 

pedagógicas que circulavam pelo imaginário da população local, veiculando ideais de 

educação, de professor, de aluno, por exemplo. Recorrendo a Araújo (2005, p.177): 

 

Do ponto de vista temático, a imprensa tem-se revelado em fonte 

impar, pois sua peculiaridade é revelar o movimento da história (seja 

ela educacional, social, comercial, industrial, político, literário, 

econômico, cultural etc.) em sua dinâmica cotidiana, tal como visto por 

aqueles que decidem o que noticiar. Já afirmou alguém que o 

jornalismo vive das circunstâncias. Embora, por vezes, o jornal seja 

encarado como uma fonte suspeita, na verdade é um rico manancial 

para a investigação histórico-educacional. 

 

 

Dessa forma, a importância do jornal como fonte nessa pesquisa está no fato de que, 

como relatou Maria Helena Capelato, sua atividade não consiste apenas em 

transmitir, mas, igualmente, em geral acontecimentos, compondo-os com elementos 

de uma visão bastante particular do mundo, somatória de subjetividade e de 
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interesses aos quais o jornal está vinculado (CAPELATO, 1988). Lembremos que, 

até o início da década de 70, os jornais, sobretudo os do interior, ainda eram um dos 

principais veiculadores de discursos e imagens, ficando atrás do rádio que 

ultrapassava a barreira do analfabetismo, por meio da difusão oral. A televisão só 

passaria a dominar o mercado da informação mais tarde (MILANESI, 1978).  

Utilizamos como fonte primária nessa pesquisa os escritos jornalísticos, uma vez 

que entendemos que as representações sobre o universo escolar presentes nesses 

periódicos permitem abordagens mais amplas em relação ao fenômeno educacional, 

possibilitando o estudo de concepções pedagógicas que circulavam pelo imaginário da 

população local, veiculando ideais de educação, de professor, de aluno, etc.  

Assim a importância do jornal como fonte nessa pesquisa está no fato de que, 

sua atividade não consiste apenas em transmitir, igualmente os acontecimentos, mas 

constitui-se de elementos de uma visão bastante particular do mundo, somatória de 

interesses próprios e subjetividade aos quais o jornal está vinculado. Por isso, foi 

realizada leitura minuciosa dos artigos de jornais acompanhada do fichamento de todas 

as notícias relacionadas à educação, registrando sempre o número de tombo do arquivo, 

a data, a notícia, o assunto e o grau de ensino a que se refere, revelando-nos assim, parte 

da atmosfera escolar local ao longo dos acelerados anos de 1950 e 1960. 

Foram pesquisadas as coleções constantes do acervo da Fundação Cultural do 

Ituiutaba dos seguintes jornais: “Gazeta de Ituiutaba” (1949 a 1952); “Folha de 

Ituiutaba” (1952 a 1964); “Correio do Pontal” (1956 a 1959); “Correio do Triângulo” 

(1959 a 1965); “Cidade de Ituiutaba” (1966 a 1970); e “Município de Ituiutaba” (1967 a 

1970).  

Realizamos a leitura e o fichamento das matérias dos jornais desse acervo, 

considerando-se que as coleções não estão completas, mesmo assim, foram analisadas 

531 notícias ao longo dessas duas décadas. Nesse trabalho, pudemos constatar os 

seguintes dados importantes: em relação ao nível de ensino abordado, 130 se referem ao 

ensino primário; 101 ao ginasial; 64 ao colegial; 57 ao ensino superior; 56 ao ensino 

técnico e 169 notícias se tratavam de assuntos diversos, tais como homenagens, torneios 

esportivos estudantis, formaturas, etc. 139  

                                                 
139

 Vemos por esses dados que os ensinos ginasial, colegial e superior eram tratados com prioridade pela 

imprensa local, pois juntos representam cerca de 41,8% dos assuntos abordados referentes ao universo 
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Consultamos também arquivos referentes aos regimentos internos das escolas do 

município, constantes no acervo da Superintendência de Ensino de Ituiutaba, para o 

conhecimento das datas de fundações dessas instituições. Também recorremos ao 

recurso das fontes orais, por meio de entrevistas as famílias de antigos proprietários e 

editores dos jornais pesquisados, buscando entender um pouco melhor do 

funcionamento desses veículos de comunicação num período onde a principal fonte de 

informação era o rádio que superava a barreira do analfabetismo, contudo, o jornal tinha 

força de redação oficial pelo discurso impresso e repleto de imagens da época.  

Para entender melhor as fontes de pesquisas utilizadas nesse trabalho, buscamos 

apontar algumas das especificidades dos jornais lidos na tentativa de compreender os 

interesses por detrás das concepções difundidas por esses veículos de comunicação.  Os 

jornais consultados circularam nos períodos e formatos indicados abaixo: 

 “Gazeta de Ituiutaba” (1949 a 1952), impresso em duas folhas, era de 

propriedade da antiga Gráfica Ipiranga S/A, pertencente ao diretor Benjamin 

Dias Barbosa; 

 “Folha de Ituiutaba” (1952 a 1964), impresso em duas folhas e era de 

propriedade do diretor Ercílio Domingues da Silva, tendo como redatores 

Geraldo Sétimo Moreira e Manoel Agostinho; 

 “Correio do Pontal” (1956 a 1959) circulava em duas folhas, tinha como diretor-

proprietário Pedro de Lourdes Morais e a participação de colaboradores 

diversos; 

 “Correio do Triângulo” (1959 a 1965) circulação em três folhas, possuía como 

proprietário Benjamin Dias Barbosa, direção e redação de Jayme Gonzaga 

Jayme e como diretor comercial Joaquim Pires das Neves; 

 “Cidade de Ituiutaba” (1966 a 1970), impresso em duas folhas, era pertencente 

ao diretor-redator Benjamin Dias Barbosa; 

 “Município de Ituiutaba” (1967 a 1970) que era pertencente ao órgão oficial, 

variava de três a quatro folhas e circulava em edições semanais. 

Por meio da observação dos dados acima pudemos perceber que a grande 

atuação nesse período foi do editor Benjamin Dias Barbosa que entre 1949 e 1970 ficou 

apenas alguns anos sem atuar no ramo jornalístico, possuindo a propriedade de três dos 

seis jornais pesquisados. Com exceção do jornal “Município de Ituiutaba” – órgão 

                                                                                                                                               
escolar, portanto, indicando grande atenção aos níveis de ensino que naquele momento era restrito a uma 

pequena parcela da sociedade, uma posição elitista dos jornais na defesa de seus interesses. 
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oficial do município, todos os outros eram de iniciativa privada, mantidos pelos 

anunciantes.  

Em entrevista com o senhor Joaquim Pires Neves, ex-redator e ex-diretor 

comercial do Jornal “Correio do Triângulo”, pudemos perceber que a maioria dos 

redatores desses jornais pesquisados, constituía-se por homens influentes tanto na 

cultura quanto na política do município, porém todos eles exerciam outras ocupações 

econômicas, tais como bancários, como Ercílio Domingues da Silva, ex-diretor do 

jornal “Folha de Ituiutaba” e empresários tal como Joaquim Pires Neves. 

Constatamos que o Jornal “Folha de Ituiutaba” foi censurado na época da 

ditadura militar, tendo suas atividades interrompidas no ano de 1964, o que merecerá 

um estudo mais aprofundado sobre a imprensa nesse período. Como nos anos de 1950 e 

1960, os jornais eram um dos principais veiculadores de notícias e informações, 

exerciam grande influência política e cultural na população tijucana da época, 

veiculando matérias que envolviam ideais políticos e metas econômicas em geral, mas 

muitas críticas, campanhas e reivindicações para a melhoria de condições gerais de 

algumas instituições escolares locais.  

 

3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 - Apreciação das matérias jornalísticas 

A leitura e o fichamento das 531 notícias levantadas nas coleções desses jornais 

permitiu-nos analisar alguns dos fatores e as condições que levaram a expansão da rede 

escolar pública em Ituiutaba, tais como processos educativos, atores envolvidos, perfil 

das instituições escolares, e a identificação e a descrição de algumas das principais 

idéias e representações relativas à educação, externadas pela elite da sociedade tijucana 

da época estudada. 

Dessa forma, os jornais, aos quais tivemos acesso, revelam nos relações 

existentes entre a realidade nacional, em que passava o país, e a local, fazendo nos 

compreender que todo o processo histórico é produto de uma construção social. Assim, 

constatamos que a fundação de novas escolas em Ituiutaba-MG, apresenta-se em 

destaque, totalizando 58 notícias, fator relevante para se compreender a expansão do 

ensino público no município que demonstra sua inserção na política nacional, mas 

também, evidencia que a criação de escolas passava a gerar prestígio político já que a 

população tinha expectativas de ter acesso à educação, num momento em que o 

contingente de analfabetos era grande o que preocupava parte das elites que necessitava 
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de mão-de-obra minimamente qualificada, fator que poderia entravar o desenvolvimento 

urbano e industrial. 

Destacamos que os anos 50 e 60 foram marcados pela criação de instituições 

escolares por todo o país e Ituiutaba também fez parte dessa lógica. Importante ressaltar 

que a criação de escolas públicas passou a ser uma das principais bandeiras dos políticos 

que buscavam votos junto ao eleitorado portador da expectativa de acesso a educação. 

Na inauguração do grupo escolar citado na matéria jornalística abaixo estiveram 

presentes autoridades como prefeito, secretários e o deputado estadual Omar Diniz. Este 

último ao longo do seu mandato encaminhou vários projetos criando escolas no 

município de Ituiutaba:  

Solenemente inaugurado o Grupo Escolar Senador Camilo Chaves (...) 

os presentes de pé cantaram o Hino Nacional. (...) o prefeito Antonio S. 

Martins sugeriu então que ao 4
o
. Grupo Escolar de Ituiutaba seja dado o 

nome de Governador Clóvis Salgado. (Folha de Ituiutaba, 14/01/1956) 

 

Nos anos de 1960, seria o Deputado Luiz Junqueira quem colheria os dividendos 

políticos com a criação de escolas na região:  

 

Governador sancionou lei criando o Ginásio Estadual neste município – 

Deputado Luiz Junqueira (Folha de Ituiutaba, 18/01/1961) E também: 

Prédio do Ginásio Estadual de Ituiutaba será realidade. Ituiutaba está, 

por assim dizer, com a sua infra-estrutura econômica assentada e o 

progresso que nos espera de agora para frente é o mais seguro e 

promissor. A construção de um prédio para ginásio estadual aqui, (...) 

por obra do deputa Luiz A. F. Junqueira. (Correio do Triângulo, 

29/08/1965) 

 

Vemos acima que o progresso a ser alcançada passava agora pela construção de 

escolas, o que atenderia a parte dos anseios sociais que viam no acesso a educação a 

possibilidade de ascensão social. Dessa forma, qualquer movimento político contrário a 

expansão da rede pública de ensino, poderia gerar prejuízos a imagem das lideranças 

políticas locais, vejamos: “Criação do Ginásio Municipal – Justificativa do voto 

contrário do vereador Sebastião Mamede (...) tem conhecimento da situação de 

verdadeira angústia com que se debatem os cofres municipais.” (Folha de Ituiutaba, 

08/07/1959) 

Outro fato presente no discurso da imprensa local foi a constatação de que a 

criação das escolas na cidade fora apresentada como dádivas das autoridades políticas à 

população que de agora em diante, teriam acesso a um serviço público que até então era 

restrito a pequena parcela social: 
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O Ministério da Educação auxiliará na construção do grupo escolar 

local Governador Clóvis Salgado. Concretizadas as promessas. 

Ituiutaba, que foi sempre reconhecida, mais uma vez saberá ser grata ao 

senhor Clóvis Salgado, por mais esses auxílios que serão recebidos 

como dádivas inesquecíveis a população. (Folha de Ituiutaba, 

12/07/1957) 

 

Apesar de ocorrer à expansão da rede escolar pública em Ituiutaba, percebemos 

também a precariedade dessas instituições escolares, com uma soma de 31 notícias 

relacionadas às más condições das escolas e do ensino, além da falta de estrutura e a 

grande espera por prédio próprio para essas instituições, como vemos a seguir: “Prédio 

próprio para dois Grupos Escolares – Vão ser construídos os edifícios dos grupos 

Ildefonso Mascarenhas e Bias Fortes” (Folha de Ituiutaba, 17/01/1962).140  

O processo de construção dos prédios para as novas escolas públicas se deu 

lentamente, como o caso do Grupo Escolar Idelfonso Mascarenhas, que só teve seu 

prédio próprio em 1963, quando o grupo já tinha mais de treze anos de existência. A 

falta de prédio próprio gerava todo tipo de problema para essas instituições escolares 

públicas que necessitavam de se instalar provisoriamente anexadas aos prédios de 

outras instituições. Como é demonstrado na seguinte manchete: “Esteve ameaçado de 

paralização o Grupo Idelfonso Mascarenhas”. (Folha de Ituiutaba 09/02/1957). 

Segundo esta matéria, o grupo escolar estaria ameaçado de ter suas atividades 

suspensas, pois o Estado estaria propenso a impedir seu funcionamento anexo ao 

prédio do Grupo Escolar João Pinheiro, que tinha problemas com a conservação de 

seu prédio, necessitando de reformas emergenciais.  

                                                 
140

 Percebemos a presença de propagandas de instituições de ensino, em sua maioria referente ao ensino 

técnico, porém, as iniciativas privadas para suprir a demanda por ensino na cidade também podem ser 

vista pela ação do Rotary que em 1956, inaugurou sua escola e atendia cerca de 126 alunos. Também o 

Educandário Ituiutabano foi inaugurado pela iniciativa de particulares que se reuniram com apoio das 

Lojas Maçônicas e também do Rotary: “Abertas para a Infância Pobre de Ituiutaba, as Portas do 

Educandário Ituiutabano (...) do valor daquela obra que representa o quanto vale a iniciativa particular 

desinteressada posta a serviço dos nossos semelhantes e por que não dizer da Pátria também.” (Correio do 

Pontal, 14/02/1958) Vemos por esse artigo que o discurso da imprensa local buscava reforçar as tradições 

cristãs e patrióticas do povo brasileiro. 
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Pudemos observar que as condições materiais nessas escolas públicas eram 

precárias, como a falta de carteiras nas salas de aula, submetendo os alunos das classes 

menos favorecidas a situações que pouco favoreciam a aprendizagem escolar, como 

vemos a seguir:  

    Durante os anos de 1950 a 1970, constatamos que o “Grupo Escolar João 

Pinheiro” (primeira escola pública instalada na cidade) passou por constante 

precariedade em sua estrutura física. Nos jornais consultados, destacam-se várias 

notícias relacionadas à necessidade de reforma, ampliação de suas salas de aula e a 

grande espera por verbas públicas para o processo de execução dessas obras. Como 

observamos nas notícias seguintes: “O Grupo Escolar João Pinheiro”. (Folha de 

Ituiutaba 28/10/1950) E ainda: “Concluída a reforma do Grupo Escolar João 

Pinheiro”. (Folha de Ituiutaba 09/05/1953).  

Tais notícias revelam respectivamente, as precárias condições físicas do 

prédio, fato que levou grande número de crianças a ficar sem aulas até o momento 

em que fora concluída a esperada reforma. Mostra-nos claramente que apesar da 

necessidade de se investir na formação do povo brasileiro rumo ao progresso tão 

sonhado, existia certa acomodação por parte das autoridades no que tange aos 

investimentos na expansão e manutenção da rede pública, que neste exemplo, 

demorou aproximadamente três anos para a concretização de uma reforma no 

referido grupo escolar. 

Ressaltamos também que a falta de espaços públicos para o campo cultural não 

era problema apenas da rede escolar, mas pode se destacar as 13 notícias que se referem 

à luta pela campanha em prol da biblioteca pública da cidade. Objetivo alcançado 

apenas em 1959 após oito anos de debates, campanhas e doações de livros. 

O jornal “Correio do Pontal” apontava o paradoxo em que se encontrava a cidade 

inserida no processo de modernização, mas deixando a desejar no quesito qualidade 

do ensino, uma vez que este se apresentava em condições precárias, como podemos 

destacar:  

Observamos que enquanto as escolas públicas apresentavam condições 

humilhantes de existência, os Colégios São José e Santa Tereza, que eram instituições 

privadas/confeccionais freqüentadas por uma minoria, acompanharam o processo de 

modernização da cidade, através da construção de modernos edifícios, na década de 
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1950, contando com o apoio de setores dominantes, como pudemos constatar pelas 

“Campanhas das senhoras de boa vontade”. 

Percebemos também a presença de propagandas de instituições de ensino, em sua 

maioria referente ao ensino técnico, como podemos destacar a escola de datilografia 

“Gutenberg”, que a partir do ano de 1958 publicou 27 anúncios publicitários nos 

jornais, se igualando ao total de propagandas das demais instituições de ensino 

particulares. Tal fato demonstra o crescimento do ensino técnico nesse período. 

Um dos fatores que merecem destaque se refere às notícias relacionadas ao 

movimento estudantil da época, que somam o total de 32. As matérias tratavam 

principalmente, das ações da União Estudantil de Ituiutaba; da fundação do clube 

estudantil ituiutabano, como resultado da reivindicação feita a políticos locais por 

estudantes de nível secundário; da Mocidade Espírita em luta a favor da construção do 

Educandário Ituiutabano; da participação dos grêmios estudantis na tomada de decisões 

das escolas e das críticas feitas a UNE quando do advento da ditadura militar. 

Sobre a questão do analfabetismo, constatamos que as imprensa local destinou 

pouco espaço para debater tal questão, com o registro de apenas 03 notícias referentes 

ao assunto, mesmo que o país ainda se constituísse em nação de “não letrados”. 

Percebemos nessas notícias a relação desse fenômeno com a miséria do povo o que 

estava presente também no artigo de um dos diretores do jornal que debatia o voto do 

analfabeto, quando se posiciona com cautela, mas com tendência a não apoiar a 

participação do não alfabetizado nas eleições. 

 

3.2 - Tabulação e análise da criação das escolas ituiutabanas 

 

A consulta ao acervo da Superintendência de Ensino de Ituiutaba permitiu-nos o 

acesso a dados necessários para a tabulação dos anos de fundações das instituições de 

ensino do município, reforçando a constatação da importância do período aqui estudado 

(anos 50 e 60) para a expansão das instituições públicas escolares locais, como vemos 

abaixo: 

 

TABELA 01 
Ano de Criação das instituições escolares de Ituiutaba 

ESCOLAS ESTADUAIS 
 

ANO ESCOLAS MUNICIPAIS ANO 

EE João Pinheiro  1908 EM Quirino de Morais  1941 

EE Sem Camilo Chaves  1955 EM Prof. Idelfonso Mascarenhas  1947 

EE Clóvis Salgado  1956 EM Francisco Antonio de Lorena  1951 

EE Rotary  1956 EM Jose da Silva Ramos  1958 
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EE Arthur Junqueira de Almeida  1958 EM Manoel Alves Vilela  1966 

EE Gov Bias Fortes 1959 EM Machado de Assis  1968 

EE Cel. João Martins  1960 EM Agrícola de Ituiutaba  1970 

EE Cônego Ângelo  1963 Cime Mun. Tancredo P.Almeida 1971 

EE Gov Israel Pinheiro 1965 EM Pref. Camilo Chaves Junior 1979 

EE Antonio Souza Martins 1965 EM Rosa Tahan  1980 

EE Cel. Tonico Franco  1965 EM José Bernardo Jose Franco 1980 

EE Dr. Fernando Alexandre 1965 EM Aida de Andrade Chaves  1982 

EE Prof. Álvaro Brandão de And 1968 Cime Sarah Feres Silveira  1989 

EE Profa. Maria de Barros  1974 EM Nadine Derze Jorge  1992 

EE Educ. Esp. Bem Me Quer  1986 EM Aureliano Joaquim da Silva 1996 

Cesec Clorinda M Tavares 1987 EM Hugo de Oliveira Carvalho 1999 

  EM Clorinda Junqueira 2007 

    

ESCOLAS PRIVADAS ANO ESCOLAS FILANTRÓPICAS 
 

ANO 

Instituto Marden 1933 Lar Espírita Maria de Jose Frattari  1953 

Col. Santa Teresa 1938 C Social Leão XIII 1963 

C.Form.Profis. Bebe Martins (SENAI) 1942 Cr. Esp. Josefina de Magalhães 1967 

Col. São José de Ituiutaba 1947 APAE Esc. Bem Me Quer  1971 

SENAC C. Fórum Profis de Ituiutaba.  1948 Creche Maria de Nazaré I 1981 

Ápice Centro Educacional  1980 Lar Espírita Pouso do Amanhecer 1981 

Col. Gildo Vilela Cancella  1989 Creche Maria de Nazaré II 1985 

Col. Menezes 1992 C. Inf. Nossa Sen. das Vitórias  1991 

C. Educ. Letrinhas Amigas  1992 Creche Evangélica Miria 1992 

De Paula Sistema de Ensino  1992   

Esc. Dolores Peres G. Silva (FIEMG) 1993   

Col. Dom Bosco  1994   

Inst. Educ. Evangélico Viver 1997   

Esc. Jardim de Inf. Menino Jesus 2001   

Centro Educ. Antonia E. Franco 2007   

Fonte: DADOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE ENSINO DE ITUIUTABA, 2009. 

  

Podemos observar que na década de 1950, 08 escolas foram criadas, sendo 07 

públicas e 01 filantrópica. Nos anos de 1960 outras 11 instituições foram fundadas, 

sendo 09 públicas, com 07 estaduais e 02 municipais, representando um forte avanço 

quantitativo na escolarização pública141.  

Já nos anos de 1970, mais 05 escolas foram fundadas, 04 públicas e 01 

filantrópica. Na década seguinte ocorre um salto significativo com a criação de mais 11 

instituições, sendo: 06 públicas, 02 estaduais e 04 municipais; 02 privadas e 03 creches 

filantrópicas.  Nos anos de 1990 até os dias atuais de 2009, mais 14 escolas foram 

                                                 
141

 Lembrando que segundo os arquivos dos regimentos escolares encontrados no acervo da 

Superintendência de Ensino de Ituiutaba, a Escola Municipal Francisco Antonio de Lorena, que se 

encontra na zona rural do município, foi criada no ano de 1951, mas somente obteve autorização para 

funcionamento no ano de 1980. Semelhantemente como ocorreu com as Escolas Municipais: Manoel 

Alves Vilela e Quirino de Morais, que foram criadas respectivamente em 1966 e 1941 e vieram a 

conseguir autorização para funcionamento apenas em 1980. 
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criadas, sendo 04 públicas municipais, 02 filantrópicas e 08 privadas. Representando um 

avanço no número de escolas particulares, com cobranças de mensalidades. 

Mediante a análise dessa tabela, constatamos que a educação escolar em 

Ituiutaba desde a expansão das escolas públicas nos anos de 1950 e 1960, é ainda 

marcadamente pública com 33 instituições, nas quais: 16 são estaduais e 17 municipais, 

em detrimento das escolas privadas e filantrópicas que somam um total de 23 

estabelecimentos de ensino.  

 

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio dos estudos realizados até o momento, nossa tentativa foi de apontar, 

por meio da interpretação dos artigos de jornais em torno do universo escolar veiculadas 

no município de Ituiutaba ao longo das décadas de 1950 e 1960, algumas das muitas 

representações e interesses velados junto aos processos que levaram a expansão da rede 

escolar pública no município e suas reais condições que se mostraram bastante 

precárias. Dessa forma, torna-se necessário investigar os processos históricos-políticos-

sociais e suas influências no contexto escolar, como os acontecimentos ocorridos nessas 

instituições, relatados pelos jornais.  

Por meio dessa primeira etapa da pesquisa, percebemos que Ituiutaba não fugiu 

ao processo de modernização do país, caracterizado por conservar estruturas desiguais 

no que tange a distribuição da renda e dos benefícios sócio-culturais, de forma que sua 

rede de ensino foi marcada pela precariedade de recursos físicos e humanos, condições 

em que ocorreu a expansão dessa rede escolar pública. Foi por meio dessas escolas que 

a maior parte da população passou a ter acesso aos rudimentos da escrita e da leitura, 

evidenciando que a modernização local também priorizou os campos econômico e 

tecnológico, em detrimento do cultural e social. 

Para ampliação das possibilidades de interpretação, continuaremos fazendo um 

estudo da realidade política da época, relacionando o contexto de modernização 

nacional com o local, visto que Ituiutaba também se encontrava inserida nessa política 

de modernização nacional. Dessa forma, a partir dos interesses e das iniciativas dos 

grupos envolvidos no processo de discussão sobre a problemática educacional do 

período analisado, poderemos perceber a influência da elite e de suas lideranças sobre o 

processo de expansão do ensino público no município. 
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 I - INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa vincula-se à linha de História e Historiografia da Educação e 

tem como objetivo apreender a gênese das escolas rurais no município de Ituiutaba. É 

decorrência da pesquisa de Iniciação Científica, em andamento, vinculada ao projeto 

intitulado “Escolarização pública na região de Ituiutaba, Minas Gerais, na década de 

1940-1950”. Trata-se de um trabalho inédito, vez que não se encontram registros 

referentes ao ensino rural do município. Ressalta-se que as escolas rurais contribuíram 

com a alfabetização de várias gerações, pois a maioria das pessoas morava no campo; 

acompanhando a realidade nacional.   

O período nacional de deflagração das campanhas de alfabetização foi o ano de 

1932, segundo PAIVA (2003) este ano foi o marco nacional dessas campanhas, dentre 

estas a “Cruzada Nacional de Educação”, todavia o ano de 1940 foi o escolhido para o 

início desta investigação porque foi nesse ano que vieram para o referido município 14 

escolas rurais, juntamente com a segunda escola pública, Grupo Escolar Ildefonso 

Mascarenhas da Silva, segundo os dados da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO (1941 a 1951). A autora acima, ainda, relata que, “em 1937, das 29.406 

escolas existentes no país, 26.638 (90,58%) eram escolas isoladas, típicas do meio 

rural”.   

ALVES (2009) assinala que, no documento da II Conferência Nacional por uma 

Educação no Campo, realizada em 2004, são apontados alguns problemas referentes à 

educação no campo: ausência de escolas para atender a demanda de crianças e jovens; 

infra-estrutura precária; falta de políticas públicas para valorização do magistério; bem 

como falta de apoio às iniciativas de renovação pedagógica, via de conseqüência, a 

existência de docentes leigos. Não obstante, o maior índice de analfabetos encontrava-se 

no meio rural. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

recenseado em 1º de setembro de 1940: 

 

mailto:leila.aparecida28@yahoo.com.br
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Figura I: I.B.G.E. 10 de setembro de 1940 (esta fonte foi pesquisada por Ribeiro, Cristiane Angélica. 

Dissertação de Mestrado da Universidade Federal de Uberlândia: Escola rural e alfabetização : 

Uberlândia 1936 a 1946 .2009 

 

Observa-se, pelo quadro acima, que a situação educacional de Ituiutaba 

apresentava as seguintes características: 9.640 pessoas sabiam ler e escrever, 19.152 não 

sabiam ler nem escrever, de modo que considerável parcela da população era analfabeta. 

Apresentada a problemática do estudo, a seguir, desenvolver-se-á o tema ora proposto. 

 

II - OBJETIVOS 

O objetivo Geral deste estudo é compreender a gênese do ensino rural no 

município de Ituiutaba/MG. 

Os objetivos específicos foram: apreender a contribuição do ensino rural como 

meio de alfabetizar a população de Ituiutaba e região residente no campo;  

Identificar e analisar o perfil dos professores primários que atuavam nas escolas 

rurais. A seguir apresenta-se a perspectiva teórica da educação rural no Brasil. 

 

III – CONTEXTO EDUCACIONAL DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NO 

BRASIL 

 

Este capítulo pretende analisar, em âmbito nacional, a gênese das escolas rurais. 

Observa-se que, durante a Primeira República, segundo Nagle (1974), houve uma 

retomada das idéias liberais no Brasil, as quais compartilharam a transição do sistema 
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agrário-comercial para o sistema urbano-industrial, e o conseqüente aprofundamento da 

sociedade de classe. Essas transformações incidiram diretamente no campo cultural, o 

que demandava a escolarização da classe popular. De maneira que, as idéias 

republicanas, no período de 1890 a 1930, foram consolidadas, paulatinamente, e a 

educação, nesse contexto, era tida como meio para solucionar as dificuldades que 

perpassavam o Brasil: 

 
[...] de um lado, existe a crença de que, pela multiplicação das instituições 

escolares, da disseminação da educação escolar, será possível incorporar 

grandes camadas da população na senda do progresso nacional, e colocar o 

Brasil no caminho das grandes nações do mundo; de outro lado, existe a 

crença de que determinadas formulações doutrinárias sobre a escolarização 

indicam o caminho para a verdadeira formação do novo homem brasileiro. 

(NAGLE. 1974.p.52) 

 

Assim, as mudanças sociais, políticas e econômicas pelas quais passou o Brasil, 

durante a 1ª República, se reverberam no contexto educacional, por meio da divulgação 

do discurso de alfabetização da população brasileira, permeado por idéias positivistas, 

que segundo o qual o país só alcançaria o progresso se combatesse o analfabetismo 

existente, visto como obstáculo para o desenvolvimento do Brasil. Nessa perspectiva, a 

educação seria o elemento norteador para o progresso brasileiro, e seria necessário 

difundir o ensino elementar a fim de promover a alfabetização e promover o 

desenvolvimento nacional.  

O Censo de 1920 informa que o atendimento da população escolar, em todo o 

território nacional, equiparava-se a 29%, o que poderia significar um relevante 

acréscimo a rede elementar de ensino. Todavia, tal não ocorre, vez que a população 

escolar, na referida década, foi calculada em 12% da população total, o que menciona 

que a população total do país crescera em mais de 30%, enquanto a população escolar 

decrescera em 22%.  Em termos análogos, o sistema educacional apresentou um ínfimo 

crescimento.  

Segundo NAGLE,1974, P.63: 

 
A década dos vinte herdou, do decênio anterior, a bandeira de luta contra o 

analfabetismo. Os dados levantados pelo recenseamento de 1920, as 

discussões e os estudos resultantes da conferência sobre o ensino primário de 

1921 e o constrangimento que dominou o ambiente espiritual em 1922, 

quando, ao mesmo tempo em que se procurava comemorar o primeiro 

centenário da independência, pesava sobre a nação uma cota de 80% de 

analfabetos – conforme cálculos da época – transformaram o analfabetismo 

na grande vergonha do século, no máximo ultraje de um povo que vive a 

querer ingressar na rota da “moderna civilização. 

 

Ainda na década de 1920, segundo NAGLE (1974): 
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Os entusiasmos pela educação e otimismo, que tão bem caracterizam a 

década dos anos vinte, começaram por ser, no decênio anterior, uma atitude 

que se desenvolveu nas correntes de idéias e movimentos político-sociais e 

que consistia em atribuir importância cada vez maior ao tema da instrução, 

nos seus diversos níveis e tipos. É essa inclusão sistemática dos assuntos 

educacionais nos programas de diferentes organizações que dará origem 

aquilo que, na década dos vinte, está sendo denominado de entusiasmo pela 

educação e otimismo pedagógico. A passagem de uma para outra dessas 

situações não foi propriamente gerada no interior desta corrente ou daquele 

movimento. Ao atribuírem importância ao processo de escolarização, 

prepararam o terreno para que determinados intelectuais e “educadores” – 

principalmente os “educadores profissionais” que apareceram nos anos vinte 

– transformassem um programa mais amplo de ação social num restrito 

programa de informação, no qual a escolarização era concebida como a mais 

eficaz alavanca da História brasileira. 

 

 

Assim, movimentos político-sociais atentavam-se, para a importância da instrução 

educacional. Por isso, a aludida década foi marcada, notadamente, pelo “entusiasmo” 

pela educação, que se apresentou com nitidez e iniciou sua trajetória ao longo da vida 

educativa no país. Tais movimentos se caracterizam pelo cunho quantitativo, vez que 

tinham como principal escopo a disseminação do ensino primário a termos 

quantitativos, sem preocupar-se com a qualidade do mesmo. Em contraponto, os 

profissionais da educação, nos anos 20, enfatizavam o aspecto qualitativo do ensino, 

emergindo, desse modo, os ideais e paradigmas da Escola Nova. O que se ratifica pelo 

“Otimismo pedagógico”, movimento que se pautava nas transformações na esfera 

educacional e se identificava com as preocupações de cunho prático à qualidade do 

ensino, tinha como preocupação formular programas escolares e formar professores e 

técnicos da educação. Esse movimento ao centrar-se, majoritariamente, na tecnificação 

pedagógica, olvidou-se da realidade sócio-cultural do país e vinculou a educação à 

ideologia da classe dominante. Nessa perspectiva PAIVA(2003) explicita que na  escola 

pública do Distrito Federal a maioria dos discentes não atingia dois anos de 

escolaridade, por isso, havia um grau muito elevado de repetência e evasão. 

O final da primeira República, indubitavelmente, foi dominado pelas idéias de 

tecnificação pedagógica de forma quase absoluta e uniforme em todo o país. 

Nos anos 20 e 30, surgiu, novamente, a discussão educacional mais adaptada à 

modernidade, dando visibilidade a um conjunto de questões relativas às práticas 

escolares. É bastante evidente a influência do Nacionalismo e do higienismo nas 

práticas pedagógicas. Tais hábitos estavam mais vinculados ao princípio higiênico do 

que ao princípio pedagógico em si. De tal modo que, o movimento do higienismo, 

atrelado ao do Nacionalismo e ao cuidado em construir uma nação saudável, sem 
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doenças de corpo e de mente, revela a motivação de que a escola assumisse o cuidado 

da saúde das crianças. Para isso, era  necessário criar condições para tal, o que incluía 

novos personagens atuando nas escolas, como um consultório de “médico vigilante”, 

em que esse profissional pudesse classificar e separar em classes distintas os indivíduos 

robustos dos doentes.   

Nos anos anteriores, havia a preocupação em ampliar o eleitorado, mas na década 

de 1930, o Estado se pauta em utilizar o sistema educacional como modelo propagador 

da ideologia dominante, através do conteúdo moral e cívico. Desse modo, o governo, na 

década de 1930, utiliza-se da educação elementar como subterfúgio para gerar empregos 

e negócios entre os políticos da localidade.  

Houve então, na referida década, uma busca de soluções racionais para a 

problemática social, cuja existência passou a ser conhecida. Entretanto, no plano 

educacional, houve a dispersão do ensino técnico-profissional, como forma de qualificar 

a mão-de-obra para a indústria e o comércio. 

Durante o 1º governo getulista, o nacionalismo brasileiro era baseado em um 

projeto autoritário e centralizador, na vigência do Estado Novo, a política de 

nacionalização empreendida pelo governo federal buscou erradicar as minorias étnicas, 

lingüísticas e culturais, atuando sobre os núcleos de colonização estrangeira. No estado 

de São Paulo, tal política voltou-se contra os imigrantes japoneses, mas teve ampla 

repercussão em todas as escolas públicas, direcionando-se para toda a população. As 

medidas mais restritivas e radicais foram amplamente mobilizadas no estado de Minas 

Gerais. 

 

 

IV– EDUCAÇÃO RURAL  

 

No início da década de 1920, a educação rural passa a ocupar um locus entre as 

preocupações dos interessados na questão educacional, principalmente entre os 

positivistas. A educação foi também um liame entre diversos setores da sociedade, quais 

sejam: agrários e industriais. 

O fluxo migratório urbano- rural foi consequencia da expansão de grandes 

cidades, um dos motivos de tal êxodo foi o elevado custo de vida na urbs. O que 

evidenciou, sobremaneira, os dilemas sociais, interferindo, de forma negativa, nos 

segmentos dominantes. Políticos e profissionais da educação manifestam-se na mesma 

direção, sendo contrários ao fluxo migratório, ressaltando que era necessário fixar o 
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homem no campo, aludindo à máxima de Getúlio Vargas: “O homem certo no lugar 

certo”. 

O mecanismo fixador seria uma educação voltada para os valores do meio rural, 

emergindo assim o “ruralismo pedagógico”, em uma tentativa de conter o êxodo rural e 

suas eventuais conseqüências, tais como o inchaço urbano, desemprego, dificuldades de 

saneamento e higiene, visto que na maioria das vezes os sujeitos migravam para as 

cidades sem alfabetização e, conseqüentemente, não atendiam às exigências mínimas do 

mercado de trabalho. Cita como exemplo, o sistema de saneamento urbano que era 

ineficiente e não atendia às necessidades de higiene. Uma solução para o dilema era 

investir na escolarização e propiciar ao educando conhecimentos técnicos para atender a 

indústria, ou fixar o homem no campo. Porém houve críticas às escolas primárias, 

conforme divulgou o periódico SILVEIRA, A Tribuna, em 1939, p.3: 

 

A verdade é que nossas escolas primárias despejam, annualmente, no terreno 

da vida pratica, legiões de jovens alfabetizados, mas desprovidos totalmente, 

de conhecimentos technicos e profissionais, aggravando-se o fato com êxodo 

dos campos por aquelles que, eivados de preconceito que os inhibem do 

trabalho rude, afluem para a cidade-miragem que, desde de cedo, lhes 

maravilham as mentes infantis. O ensino primário deve ser nacionalista, mas 

não pode esquecer o seu objectivo econômico: O de formar homens 

productivos, úteis, a si e à sociedade . 

 

 Assim, o supracitado autor, defendia que a educação primária deveria ser 

nacionalista, sem deixar de atender aos interesses econômicos e formar o homem 

“produtivo” e “útil” à sociedade, aquele que não gerasse problemas sociais na cidade. 

Nessa perspectiva, as práticas pedagógicas eram direcionadas a reforçar os valores 

a fim de prender o “homem a terra”, sendo seus programas e currículos voltados a uma 

cultura ruralista. Ressalta-se que, com a Revolução de 1930, a educação rural ganha 

impulso e notoriedade, com o apoio governamental. Segundo PAIVA (2003, p. 137): 

 

A aliança liberal fora o primeiro agrupamento político a incluir a resolução 

da “questão social” como uma de suas metas. Tomando o poder, o aspecto 

educacional desta “questão” dará origem a duas frentes de luta: a educação 

rural, para conter a emigração na sua fonte, e a educação técnico-profissional 

nas cidades, a fim de qualificar o trabalhador e evitar o “descontentamento” 

social.  

 

 Nota-se que se tratava de uma intenção governamental em atender a interesses 

heterogêneos, assim, continha o fluxo migratório e assentava o homem campestre ao seu 

respectivo local, bem como qualificava o trabalhador para executar suas tarefas 

profissionais tecnicistas e satisfazia aos interesses da classe dominante ao conter os 

problemas sociais. 
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Ainda conforme PAIVA (2003, p. 137): 

Em pronunciamento de 1933, o Chefe do Governo afirmava que 

precisávamos voltar ao bom caminho e o rumo era um só: “a volta aos 

campos”, como meio de evitar a atração das classes pobres rurais para as 

cidades. Segundo ele, “encontrados os meios capazes de provocar esse 

retorno, estará resolvidos um dos maiores problemas da atualidade 

brasileira”. Era preciso educar as populações rurais, povoar e sanear o 

interior.  (...) Assim, Vargas se manifestava contra as campanhas 

alfabetizadoras, o fazia em nome da escolarização rural. “ a profunda 

diferença entre ensinar a ler e educar”, afirma o Chefe de Governo. “A leitura 

é ponto inicial de instrução e essa, propriamente só é completa quando se 

refere à inteligência e à atividade (...). A par da instrução, a educação: dar ao 

sertanejo, quase abandonado a si mesmo, a consciência de seus direitos e 

deveres, fortalecer-lhe a alma. (...) enrijar-lhe o físico pela higiene e pelo 

trabalho. (...) para isso é preciso criar escolas. Não as criar, porém segundo 

um modelo rígido aplicável ao país inteiro. De acordo com as tendências de 

seus habitantes, devemos ministrar os tipos de ensino que lhes convém: nos 

centros urbanos, populosos e industriais – o técnico profissional – (...) no 

interior – o rural agrícola”. 

 

Vargas pondera, assim, que a educação deveria estar atrelada a pratica. Desse 

modo, percebe-se que a educação transcendia a seu papel de instrução e era utilitária 

para a propagação da ideologia dominante, bem como era tida como saneadora dos 

eminentes problemas advindos do êxodo rural. Garantindo assim, a estabilidade da 

ordem social vigente. 

  

V- A EDUCAÇÃO RURAL NO CONTEXTO DE MINAS GERAIS 

Como citado outrora, o presente estudo que se inscreve na área de História e 

Historiografia visa apreender a gênese da educação rural no Brasil e, sobretudo, ao 

município de Ituiutaba, Minas Gerais. Assim, ressalta-se que embora vinculado ao 

contexto da educação rural nacional, a educação no município apresenta algumas 

peculiaridades, que se tornam relevantes para o atual trabalho.  Nessa perspectiva, faz-

se uma retrospectiva sobre a educação rural em Minas Gerais que utiliza-se as 

contribuições de ROCHA (1998), por ocasião de sua palestra “A construção histórica 

da escola no meio rural em Minas Gerais”, proferida no I Encontro Estadual “Por uma 

Educação Básica do Campo”. Segundo a autora, em 1927, com o processo de reforma 

do ensino do Estado de Minas Gerais, foi fortalecido o debate sobre um modelo de 

escola para a cidade e outro para o meio rural. Nas escolas da cidade, o objetivo era 

ensinar a ler, escrever e dar uma profissão. Já no meio rural havia duas correntes: 

um grupo achava que devia ser uma escola só para ensinar a ler e escrever 

nos primeiros dois anos e nos dois seguintes, ensinar técnicas agrícolas. Um 

outro grupo propunha uma escola que tivesse um calendário adaptado ao 

meio rural mas que ensinasse o mesmo que no meio urbano. Mas os dois 

grupos concordavam em um ponto: a escola deveria contribuir para manter as 

pessoas no meio rural, isto é, diminuir o êxodo rural. (ROCHA, 1999: p. 06-

07) 
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Não obstante a “Revolução de 1930”, o governo getulista adota uma política 

restritiva e ideológica para o setor educacional. 

Em Janeiro de 1931, a Secretaria de Educação e Saúde, expede ato suspendendo o 

ensino em 335 escolas rurais, 12 escolas urbanas e 26 escolas noturnas, justificando a 

infrequencia, a falta de demanda de matrículas e infra-estrutura. Ainda em março do 

mesmo ano, o Decreto nº 9.892 “Para meros efeitos econômicos”, classificando assim 

as escolas primárias em quatro níveis de acordo com os quais variam a remuneração dos 

docentes.  

Como já mencionado no decorrer do presente trabalho, a preocupação existente 

não era com a oferta de educação de qualidade aos povos do campo, mas sim com o 

esvaziamento do campo e suas conseqüências. O objetivo do ensino oferecido era 

erradicar o analfabetismo, e não apenas ensinar as letras, como também tornar o homem 

do campo civilizado. Segundo ROCHA (1999, p. 7): 

 
Aqui em Minas Gerais, por volta de 1930, quando foram feitos os primeiros 

projetos de educação para o meio rural, todos dizem o seguinte: ‘Para o meio 

rural, não é ensinar a ler e escrever, é ensinar hábitos de higiene e outros 

valores. Levar a civilização para o meio rural, porque lá não tem nem 

civilização. 

 

A educação rural mineira era uma forma de civilizar o homem do campo, vez que 

pretendia além de escolarizá-lo, higienizá-lo. Podendo, desse modo, adequá-lo ao 

chamado “mundo civilizado”. 

Um marco para a educação brasileira foi o Plano Nacional de Educação (PNE), de 

1934, que estabelecia e definia para o meio rural  políticas pautadas no combate ao 

êxodo rural e na aculturação do homem do campo. Outro aspecto do PNE foi a 

descentralização, em que a responsabilidade pelos níveis de ensino era dividida entre a 

União, Estados e municípios. Assim, o Estado de Minas Gerais ficou responsável, como 

os demais entes federados, pelo ensino primário, ginasial e secundário. Conforme 

ROCHA (1999, p. 08): “O que o Estado de Minas Gerais faz? Assina um convênio com 

os municípios passando-lhes a responsabilidade pela rede de ensino no meio rural.”.  

As conseqüências desse processo de municipalização do ensino no meio rural 

foram desastrosas: escolas improvisadas, professores sem formação específica e 

escolhidas por terem algum vínculo com o prefeito, salário defasado, entre outras 

ausências. 
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Com a ausência de políticas públicas para a escolarização no meio rural, nasceram 

experiências alternativas de educação, gestadas nos movimentos sociais que 

reivindicavam uma escola direcionada para a realidade do campo. Como exemplo, 

podemos destacar o surgimento das Escolas Família Agrícola no Brasil e sua chegada 

em Minas Gerais: 

 

“Inspiradas nos modelos italiano e francês de Escola-Família, a história das 

EFA’s no nosso país teve início no final da década de 60, no Estado do 

Espírito Santo, através de um trabalho comunitário coordenado pelo 

Movimento Educacional e Promocional do Espírito Santo (MEPES). 

Buscava-se com esse movimento não apenas a fixação do jovem instruído 

no campo, mas, fundamentalmente, conscientiza-la de sua função política 

junto à história do seu grupo social. Com uma metodologia baseada tanto no 

princípio da alternância - que intercala, na formação do jovem, períodos de 

vivência na escola e na família - quanto em princípios de valorização da 

cultura comunitária e da participação dos pais na condução do projeto 

educativo das escolas, as EFA’s foram se consolidando no Espírito Santo 

como uma filosofia e uma experiência inovadora de educação no meio rural. 

A partir da década de 80 vamos assistir a expansão desse movimento para 

outros estados do Brasil. É neste processo que, a partir de diferentes 

iniciativas, surgiram às primeiras experiências das EFA’s em Minas Gerais.” 

(SILVA (2002, et alli, p. 07)  
 

 

 

VI -     BREVE HISTÓRICO DE ITUIUTABA 142 

No início do século, Villa Platina, atualmente município de Ituiutaba, tinha uma 

ascendência sobre o governo estadual a ponto de demandar e concretizar a implantação 

de um Grupo Escolar, considerado na época um indicador modernizante no âmbito da 

Educação, pois, segundo Souza (1998), o Grupo Escolar é uma das referências do 

processo de urbanização (modernização) das cidades brasileiras, e um lugar/espaço de 

formação elitista.   

A região de Ituiutaba no período de 1935 a 1945 viveu um surto minerador 

através do garimpo de diamantes ao longo do Rio Tejuco, que banha a cidade. As fontes 

coletadas na imprensa local revelaram essa efervescência devido à presença de 

garimpeiros que vieram de todas as partes. À medida que as pedras foram se tornando 

escassas, esses garimpeiros foram embora sem deixar muitos rastros.  

No final da década de 1930, especificamente em 1938, foi instalada na cidade uma 

máquina de beneficiar arroz, primeiro empreendimento do que viria a ser as Indústrias 
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 Texto escrito e organizado pela Profa. Dra. Dalva Maria de Oliveira Silva do Curso de História da 

UFU/FACIP 



539 

 
Reunidas “Fazendeira”143 com a instalação de uma fábrica de manteiga e posteriormente de 

óleo de algodão, reafirmando a “vocação” do município para a atividade agropecuária, 

incentivando o desenvolvimento das lavouras de arroz, que já existiam em pequena escala, e 

de algodão, que passou a disputar o espaço com o milho e o feijão. 

O incentivo à produção de arroz inaugurou o terceiro ciclo econômico, considerado o 

mais importante, pois outorgou à cidade o título de “Capital do Arroz” na década 50. Já no 

início dessa década, o município foi considerado o maior produtor de arroz do Estado de 

Minas Gerais, destacando-se, também, com uma grande produção de milho144. Há que se 

registrar, entretanto, que, até o ano de 1953, o município de Ituiutaba compreendia uma 

superfície de 6.080 Km2, tendo como distritos os atuais municípios de Gurinhatã, 

Capinópolis, Ipiaçu e Cachoeira Dourada, e uma população de 55.000 mil habitantes, sendo 

que apenas 15.000 mil viviam na zona urbana, demonstrando a preponderância da vida rural 

sobre a vida urbana.  

Em 19 de dezembro de 1953, em decorrência de um movimento emancipatório dos 

habitantes de Capinópolis, foi promulgada a Lei no. 1039 efetivando a emancipação do 

distrito de Capinópolis, tendo Cachoeira Dourada como distrito. A partir de 1954, com o 

desmembramento de uma faixa de terra considerada de alta fertilidade145, o município de 

Ituiutaba ficou reduzido a uma área de 5.175Km2 mas manteve o título de “Capital do 

Arroz”.  Como sede do grande município, Ituiutaba recebia quase toda a produção da 

região, havia negociação até mesmo com o município de Uberlândia. No final da década de 

1950, chegou a contar com cerca de cem (100) máquinas de beneficiamento de arroz. O 

comércio recebeu grande incentivo pois a cidade era o principal centro de abastecimento do 

Estado. O grande desafio era representado pelo transporte, principalmente para escoamento 

da produção. A falta de ferrovias, as estradas intrafegáveis na época das chuvas e o frete 

oneroso impunham grandes dificuldades aos produtores.   

                                                 
143

   Empresa fundada pelo Sr. Antonio Baduy, libanês que se fixou na cidade.  Instalou uma cirene 

– o apito do Baduy - na fábrica localizada na rua 26 com a avenida 15, que ainda hoje regula o tempo 

comercial na cidade. A empresa permanece atuando na pasteurização de leite, fabricação de manteiga e, 

também, de chopp. Os herdeiros do industrial negociaram com a Prefeitura Municipal a doação de terreno 

para a construção das instalações do Campus Pontal da UFU em Ituiutaba. 

144
   Em dados de 1952 a produção de arroz foi de 1.700.000 sacas de 60 kilos, o milho de 865.000 

sacas de 60 kilos, 600.000 arroubas de algodão e 80.000 sacas de feijão. (Revista Acaiaca, 1953) 

145
   Posteriormente, décadas de 1970 e 1980, o município de Capinópolis ficou conhecido como 

“Celeiro de Minas” devido à grande produção de grãos, com destaque para o milho. 
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O desenvolvimento econômico de Ituiutaba nesse período despertou o interesse político de 

tal forma que a cidade foi cogitada para ser a capital Federal, ou seja, destacada como parte 

da região B, uma das regiões em estudos para a capital da República conforme o anúncio da 

matéria no jornal “Folha de Ituiutaba”: 

 

Conforme vimos anunciado, Ituiutaba tem sido constantemente visitada pelas 

sub-comissões da localização do futuro Distrito Federal. Todos os técnicos e 

estudiosos que nos visitam não escondem o entusiasmo e as grandes 

possibilidades de que a região circunda que o nosso município, venha a ser 

brindada com a preferência da comissão pró-localização da Capital, para sede 

do Governo Federal (JORNAL FOLHA DE ITUIUTABA – 14 de setembro 

de 1947).  

 

Nesse período, até o final da década de 1960, Ituiutaba e região recebeu migrantes de 

diferentes lugares, mas foi predominante da região do nordeste, dos estados do Rio Grande 

do Norte e da Paraíba, que vieram para trabalhar nas lavouras. Esses migrantes vieram em 

condições precárias, em caminhões de pau-de-arara analfabetos e desprovidos de condições 

mínimas de subsistência. Exerciam trabalho braçal árduo na terra, para fazê-la produzir em 

grande escala. Os fazendeiros precisaram ir em busca de mão-de-obra e o alvo eram as 

regiões pobres de Minas Gerais, 146 e o Nordeste brasileiro147.  

Vários fatos marcaram o aspecto econômico da região de Ituiutaba até a atualidade, 

porém, não é foco de estudo dessa pesquisa, por esse motivo não será mais bem detalhado.  

VII- ALGUNS ASPECTOS DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO EM 

ITUIUTABA
148

 

Os grupos escolares se instalaram no Estado de Minas Gerais, com a denominada 

“Reforma João Pinheiro,” formalizada pela Lei nº 434 de 28 de setembro de 1906, 

quando o ensino laico se sobrepôs ao confessional e a racionalidade tomou o lugar da fé 

nos bancos escolares, pois, sob o governo de João Pinheiro, ocorreu a abolição da 

                                                 
146

  Vieram muitas famílias do município de Luz, do Alto Paranaíba, norte de Minas e Vale do 

Jequitinhonha. 

147
  Um grande fluxo migratório se estabeleceu entre os Estados do Rio Grande do Norte e da 

Paraíba para o Pontal do Triângulo Mineiro. SILVA, D. M. de O. Memória: lembrança e esquecimento. 

Trabalhadores nordestinos no Pontal do Triângulo Mineiro nas décadas de 1950 e 1960. Dissertação de 

Mestrado. PUC-SP, 1997. 

148
   Histórico organizado a partir de fragmentos de texto produzido pela Profa. Dra. Betânia Laterza 

Ribeiro do Curso de Pedagogia da FACIP. 
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instrução religiosa nas escolas públicas, bem como, os subsídios estaduais aos 

seminários.  Em Ituiutaba, o primeiro grupo escolar foi criado pelo Decreto número 

2.327, assinado no dia 22 de dezembro de 1908 com a denominação de Grupo Escolar 

de Villa Platina e instalado em 1910, recebendo o nome da cidade então denominada 

Vila Platina, conforme explicitam as autoras Ribeiro e Silva: 

 

No momento da criação e implantação do Grupo Escolar de Villa Platina, era 

agente executivo Fernando Alexandre Vilela de Andrade (1908 a 1911), 

fazendeiro e portador de «diploma científico» (Minas Geraes, 1908, p. 911). 

Para possibilitar o funcionamento do Grupo Escolar tornou-se obrigatório no 

município o ensino primário no meio urbano e rural, pois com tal medida 

seria conseguida a freqüência necessária demandada pela Lei da Reforma 

João Pinheiro afeita aos grupos escolares
149

 (RIBEIRO; SILVA, 2003, p. 31-

32). 

 

Em 1927, em homenagem ao Presidente do Estado de Minas Gerais e autor da lei 

de sua criação o grupo passou a ser intitulado Grupo Escolar João Pinheiro, como 

assinala Araújo no prólogo da obra das autoras Ribeiro e Silva: 

 

Tratar da denominação recebida pelo Grupo Escolar em apreço por João 

Pinheiro, é necessário remontar à origem dos grupos escolares sob o governo 

do próprio João Pinheiro da Silva, bem como de sua biografia. Nesse sentido, 

a singularidade do Grupo Escolar de Ituiutaba, começa a ganhar foros 

estaduais dados a significação que o então Presidente do Estado de Minas 

Gerais, João Pinheiro da Silva, representou para a política republicana em 

Minas Gerais. Ressalte-se que a história local, em termos republicano-

educacionais, começa a ser tecida a partir da unidade federativa mineira, 

ganhando contornos que vão além de uma dimensão localista
150

 (RIBEIRO; 

SILVA, 2003, p. 166).
  

 

Segundo Souza e Faria Filho (2006), a historiografia sobre os grupos escolares 

mostra que, embora implantados durante a Primeira República, sua difusão efetiva 

ocorreu a partir dos anos de 1930. Essa expansão acarretou de muitas maneiras a 

deterioração das condições de atendimento do ensino primário. Os grupos escolares 

deixaram de representar o moderno em educação pública e se tornaram precárias escolas 

primárias. Esse fato levou à crescente evolução do ensino particular laico e confessional 

em Ituiutaba.  Antes da instalação do grupo escolar em 1910, existiram na cidade as 

Escolas do Professor José de Alencar e do Professor Afonso José, os Colégios Santa 

Cruz, São Luiz e Santo Antônio. 

Assim, como se observa no quadro abaixo (OLIVEIRA, 2003, p.55) houve uma 

estagnação da implantação da escola pública em Ituiutaba e a expansão da escola 

                                                 
149

  RIBEIRO, B.O.L.; SILVA, E.F. Primórdios da Escola Pública Republicana no Triângulo 

Mineiro. Ituiutaba: Egil, 2003. p.31-32. 

150
  RIBEIRO, B.O.L.; SILVA, E.F. op.cit. p.166.  
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privada. Destacando-se, no período de 1930 e 1940, a de tipo confessional. Nessa 

característica poder-se-ia, inclusive aventar e tangenciar na pesquisa, o avanço das 

escolas religiosas (católicas) no interior do Brasil como produto de uma tática da Igreja 

Católica, vinculada em Roma, tentando demonstração de força com o governo e 

fortalecimento dessa, com a formação de elites (BRANCATO, 2006). 

Logo, entre a instalação do primeiro Grupo Escolar em Ituiutaba -1910- e o 

segundo Grupo Escolar (1947), denominado Ildefonso Mascarenhas da Silva ocorre 

uma lacuna, uma ausência da esfera pública nos negócios da Educação de trinta e sete 

anos, no município de Ituiutaba. A justificativa demográfica fica totalmente 

prejudicada, pois o surgimento de quatro escolas é indicativo de uma demanda efetiva 

pelo ensino. E, mais, demonstra que o privado teve um papel decisivo na implantação 

de escolas primárias em Ituiutaba. Nestes termos, o quadro abaixo corrobora com a 

problematização da pesquisa em pauta. 

 

       Tabela 1 - Escolas urbanas de Ituiutaba (1900-1940) 

Período Escolas Públicas Escolas Particulares 

 

 

1901/1910 

 

 

- Grupo Escolar João 

Pinheiro 

- Escola do Professor Jose de Alencar 

- Escola do Professor Afonso José 

- Colégio Santa Cruz 

- Externato/Colégio São Luiz 

- Colégio Santo Antônio 

1911/1920 - - Por insuficiência de dados não foi 

possível elencar as escolas desse período 

1921/1930 - - Colégio das Irmãs Belgas  

- Instituto Propedêutico Ituiutaba 

- Escola São José (popularmente Escola 

do Laurindo) 

1931/1940 - - Instituto “Marden” 

- Colégio Menino Jesus de Praga 

- Colégio Santa Tereza 

- Colégio São José 
       Fonte: Depoimento de Hélio Benício de Paiva (2001). Dissertação de mestrado. (MORAES, 2004, 

p.55).  

 

Como vislumbrado, após a instalação do grupo escolar, entre os anos 1921 e 1930, 

foram criados o Colégio das Irmãs Belgas, o Instituto Propedêutico Ituiutaba e a Escola 

São José, popularmente conhecida como Escola do Laurindo. Nos anos 30, ocorreram à 

gênese de duas importantes escolas privadas na cidade de Ituiutaba, responsáveis pela 

expansão urbana e educacional necessária às elites predominantes. A primeira, o 

Instituto Marden era uma escola laica e foi instalada em outubro de 1933, conforme o 

registro de Moraes: 
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Em outubro de 1933, Dr. Álvaro (Macedo de Andrade) funda o INSTITUTO 

“MARDEN” (com o curso primário). A secretária, professora e diretora do 

internato era sua esposa, inseparável colaboradora dona Alaíde Macedo de 

Andrade. Em 1934 é iniciado o então curso primário, e em 1935 aconteceu o 

funcionamento do Curso Normal. Em 1937 a Escola Normal é reconhecida 

pelo decreto 941 de 29/07/1937, e tem-se aí a primeira turma dos concluintes 

do referido curso. Em 1942 formou-se a primeira turma do curso Ginasial. 

Em 1951 iniciava-se o funcionamento do Curso Noturno com a denominação 

de Colégio Comercial “Barão de Mauá”, com os seguintes cursos: Ginasial, 

Comercial e Técnico em Contabilidade, sendo a primeira turma concluinte 

em 1953. Este curso muito ajudou, beneficiando todos aqueles que não 

podiam estudar durante o dia. Em 1950 foi criado o curso Científico, para 

atender os alunos mardenienses que não queriam estudar fora de Ituiutaba
151

 

(MORAES, 2004, p. 11).  

 

 

O Instituto Marden funcionou até o final da década de 1970, quando os herdeiros 

do Dr. Álvaro Brandão de Andrade decidiram encerrar as suas atividades. A segunda 

escola a ser instalada na década de 1930 foi o Colégio Santa Teresa, escola 

confessional, fundado em 1939 e dirigido pelas Irmãs Missionárias de São Carlos 

Borromeu que, ao contrário do Instituto Marden que desde a sua instalação admitiu 

alunos de ambos os sexos inclusive no internato, funcionava em regime de externato e 

internato somente para o sexo feminino. Ministrava os cursos primário, ginasial e 

normal e outros que visavam à boa formação das moças, como economia doméstica e 

belas artes.  Atualmente, a escola mantém o nome de Colégio Santa Teresa acrescido da 

marca ESI – Ensino Scalabriniano Integrado e do Objetivo, ministrando o ensino 

infantil, fundamental e médio.
152

 

Em 1948, foi instalado o Ginásio São José, importante escola confessional 

fundada pelo vigário da Paróquia São José, o Pe. João Avi que foi, também, o seu 

primeiro diretor. Dirigido pelos Padres da Congregação dos Sagrados Estigmas – 

Estigmatinos, o Colégio São José funcionou até a década de 1980. Na década de 90 o 

prédio do colégio foi alugado para o Sistema Anglo de Ensino que funcionou até o ano 

de 2003 passando, a partir de 2004, para o Colégio Nacional que permanece em 

funcionamento no prédio, ainda, de propriedade da Congregação Estigmatina.
153

 

O segundo grupo escolar a ser instalado na cidade ocorreu trinta e sete anos após a 

criação do “João Pinheiro”. O Grupo Escolar Ildelfonso Mascarenhas da Silva deu 

início às suas atividades somente em 9 de março de 1947, demonstrando um atraso na 

                                                 
151

  MORAES, V.C.O. Tudo pela Pátria: a história do Instituto “Marden”. Dissertação de Mestrado. 

FACED/UFU, 2004. p.11. 

152
  OLIVEIRA, L.H.M.M. História e Memória Educacional: o papel do Colégio Santa Tereza no 

processo escolar de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. (1939-1942). 

153
  REVISTA ACAIACA. Belo Horizonte: Acaiaca, 1953. p.116. 
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evolução histórica da escola pública em Ituiutaba e em relação à democratização da 

escolaridade para todos.  Na década de 1950, foram criadas outras escolas estaduais 

como o Grupo Escolar Senador Camilo Chaves em 30 de abril de 1955; o Grupo 

Escolar Governador Clóvis Salgado em 27 de janeiro de 1956; a Escola Estadual Arthur 

Junqueira de Almeida em 18 de abril de 1958 e a Escola Estadual Governador Bias 

Fortes em 27 de novembro de 1959. Na década de 1960, foram criadas a Escola 

Estadual Coronel João Martins, a Escola Estadual Governador Israel Pinheiro, primeira 

escola pública de segundo grau a ser instalada na cidade, e a Escola Estadual Ituiutaba 

de 1º e 2º Graus, hoje denominada Escola Estadual Profa. Maria de Barros, criada em 

dezembro de 1965. No início da década de 1970 duas outras escolas públicas são 

instaladas na cidade, a Escola Estadual Antônio Souza Martins – Polivalente - e o 

Grupo Escolar “Rotary”. 

A partir desse contexto, a história da constituição das escolas privadas e públicas 

na cidade de ituiutaba e região foi permeada por questões políticas econômicas e sociais 

as que caracterizaram  até a atualidade; no entanto , esse período não é foco de análise 

desse estudo, por esse motivo não será melhor elucidado. 

 

V III - EDUCAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA 

Na década estudada, foram criadas 14 escolas rurais, sendo elas: Escola Municipal 

Alberto Torres; Escola Municipal Antônio Pedro Guimarães; Escola Municipal Augusto 

Alves Vilela; Escola Municipal Constâncio Ferraz de Almeida; Escola Municipal 

Duque de Caxias; Escola Municipal Francisco Alves Vilela; Escola Municipal 

Francisco Antônio de Lorena; Escola Municipal José Bonifácio; Escola Municipal José 

Inácio de Souza; Escola Municipal Prefeito Adelino de Carvalho; Escola Municipal 

Prefeito Jaime Meinberg; Escola Municipal Quirino de Moraes; Escola Municipal São 

Francisco de Assis e Escola Municipal Tiradentes.  

Atualmente, as únicas escolas que ainda atuam no município são: a Escola 

Municipal Quirino de Moraes e a Escola Municipal Francisco Antônio de Lorena, 

Ginásio Agrícola. 

Até a década de 1970, o município contava com 72 escolas rurais, o que significa 

que o Estado só se preocupa em expandir quantitativamente tais escolas e não se 

preocupava com a condição em que estas se encontravam. Vale ressaltar que o índice de 

analfabetismo era exorbitante.  

Estes dados são conseqüências do Plano Nacional de Educação (PNE), de 1934, 

que definiu para o meio rural política pautada no combate ao êxodo rural e na 
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aculturação do homem do campo, vez que também descentralizou a responsabilidade 

pelos níveis de ensino era dividida entre a União, Estados e municípios. Assim, o 

Estado de Minas Gerais ficou responsável, como os demais entes federados, pelo ensino 

primário, ginasial e secundário.  

 

IX - METODOLOGIA 

Faz-se, inicialmente, a pesquisa bibliográfica e o levantamento do estado do 

conhecimento do tema proposto.  

 Tabulação das estatísticas dos censos de 1940 a 1960 no que se refere aos 

dados de naturalidade, taxas de analfabetismo, porcentagem da 

população com acesso aos diferentes níveis de ensino, crescimento das 

unidades por nível escolar e localização geográfica, evasão e repetência, 

dados sobre a clientela das escolas e seu cotidiano, etc., bem como do 

censo de 1970, como forma de analisar os períodos antecedentes. 

 Catalogação das matérias referentes às reverberações no espaço público 

no que diz respeito às questões relacionadas ao ensino rural. 

 Artigos constantes dos jornais “Folha de Ituiutaba”, “Gazeta de 

Ituiutaba”, “Correio do Pontal”, “Correio do Triângulo”, “Cidade de 

Ituiutaba” e “Município de Ituiutaba”, constantes do acervo da Fundação 

Cultural de Ituiutaba; 

 Leitura da bibliografia especializada como instrumento teórico-

metodológico, abordando-se conceitos relevantes.  

 Levantar a legislação mineira no referente ao tema proposto. 

 As diversas fases da investigação comportarão o entrecruzamento das 

informações levantadas mediadas por estudos da literatura especializada, 

sob a tônica de temática e objetivos já descritos acima. Assim, as fases 

do projeto relacionadas abaixo não podem ser entendidas como unidades 

isoladas, uma vez que a execução de uma tem relação com as demais, a 

saber: 

1
a
 Fase: Organização Geral da Pesquisa – É o momento de planejamento 

coletivo com a equipe envolvida. Em primeiro lugar, será feita a contratação da bolsista 

de iniciação científica, apontada na equipe e já envolvida no projeto. A equipe completa 

(3 professores e 1 alunos da graduação) identificará e selecionará as fontes de pesquisa. 

As coleções dos jornais acima mencionados são o ponto de partida, buscando-se 
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caracterizar tais veículos de informação a partir da construção do perfil de seus editores, 

periodicidade de circulação dos jornais, diagramação dos mesmos e volumes passíveis 

de consulta e reprodução digital. Os recursos necessários nesse momento são uma 

câmera digital de alta definição e um computador com boa memória para armazenar as 

reproduções das páginas dos jornais que fazem referências ao universo educacional, 

veiculando informações sobre o mesmo. 

2
a
 Fase: Realização das Entrevistas semi-estruturadas – após a leitura das fontes 

escritas e identificadas nos diferentes períodos da pesquisa, passará para a construção de 

roteiros de entrevistas. Levantamento Bibliográfico/Ciclo de Debates – Início do 

levantamento bibliográfico especializado para leitura e debate da temática nos ciclos 

mensais de discussão deste trabalho, tais encontros têm como objetivo promover os 

acertos dos dados com a teoria, buscando correções de rumos e trocas de informações 

sobre a temática. Nesta fase será obrigatória a presença do professor coordenador e 

pesquisadores, além da bolsista, porém, buscar-se-á estender o convite para as 

discussões teóricas aos demais colegas da universidade, bem como aos alunos que 

tenham interesse pela temática em questão. Estes encontros mensais serão realizados 

nas dependências da biblioteca da FACIP e tendo como responsáveis professores e 

alunos do projeto. 

3
a
 Fase: Organização e Análise dos Dados: Nesta fase, será feito o 

levantamento/leitura da documentação, trabalhada de acordo com as temáticas e 

categorias estabelecidas. Serão realizadas as catalogações dos artigos com temática 

educacional, organizadas em arquivo digital, além da reflexão em torno dos resultados 

das entrevistas. De posse do material buscar-se-á selecionar os artigos e as falas mais 

significativas para os propósitos da pesquisa, construindo tabelas, quadros e análises 

interpretativas que representem da forma mais completa possível o objeto em estudo. 

Todos os dados são avaliados e os resultados vão sendo descortinados, deixando de lado 

momentaneamente o olhar macro para nos deter na leitura micro dos fatos. 

4
a
 Fase: Elaboração de Relatório e Publicação de Resultados: Momento em que 

o grupo procederá à elaboração do seu texto conclusivo. Todas as categorias de análise 

já estarão avaliadas, as temáticas estabelecidas, bem como o referencial teórico 

unificado. Os resultados parciais da investigação serão divulgados nos Congressos, 

Encontros e Seminários das áreas de Educação e História, tais como reuniões da 

ANPEd, ANPUH, encontros nacionais e internacionais de Educação, Seminários de 



547 

 

Iniciação Científica, etc. Artigos gerados como resultado da investigação serão 

encaminhados para publicação em periódicos voltados para a área. 

 

X - CONSIDERAÇOES PARCIAIS  

Como citado outrora, a presente pesquisa está em andamento, assim as principais 

descobertas referem-se aos suportes teóricos da investigação. 

Nessa perspectiva, ressalta-se que as escolas rurais contribuíram com a 

alfabetização de várias gerações, pois a maiorias das pessoas morava no campo; 

acompanhando a realidade nacional.   

O período nacional de deflagração das campanhas de alfabetização foi o ano de 

1932, marco oficial desse movimento, dentre as quais a “Cruzada Nacional de 

Educação”.  Todavia, o ano de 1940 foi o escolhido para o início desta investigação, 

porque, nesse período, foram criadas 14 escolas rurais no referido município, 

juntamente com a segunda escola pública, Grupo Escolar Ildefonso Mascarenhas da 

Silva. O interesse nessa alfabetização, a priori, era buscar o eleitorado com o domínio 

ínfimo da leitura e da escrita para que pudessem votar. O governo getulista conseguiu, 

com êxito, manter o homem do campo em seu locus natural para evitar reivindicações e 

eventuais problemas decorrentes do êxodo rural. O controle das massas foi prioritário 

no governo centralizador e autoritário de Vargas, cujo escopo era a manutenção da 

ordem social. Outra relevante descoberta deste estudo refere-se às estruturas das escolas 

rurais implantadas no Brasil, uma vez que tais escolas eram isoladas e possuíam, 

geralmente, uma única sala de aula; bem como utilizavam-se, ate mesmo,  da casa do 

professor.  Paradoxalmente, as escolas situadas na urbs eram grupos escolares com 

várias salas que atendiam várias regiões. Conforme metodologia, a próxima fase deste 

estudo será a pesquisa de campo.  
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Introdução 

Entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX, como 

conseqüência às profundas transformações de ordem política e econômica, ocorre em 

todo mundo o processo de universalização e estatização do ensino, desencadeando 

intensas mudanças na cultura escolar, de forma que a prática educativa fosse capaz de 

atender as expectativas desse novo contexto político-econômico e sócio-cultural. A 

escola que emerge nesse período histórico volta sua atenção a um homem novo, em 

meio a esse novo mundo que surge. Neste sentido a obra de André Petitat, Produção da 

Escola/Produção da Sociedade, análise sócio-histórica de alguns momentos decisivos da 

evolução escolar no ocidente, nos ajuda a entender o processo de disseminação da 

instrução e o papel do estado na configuração da escola pública. 

 

A estatização do ensino elementar desloca as Igrejas de suas posições 

na gestão das escolas, acarreta uma transformação nos temas de 

referência ideológicos e culturais, que passam a ser o elogio da pátria, 

história e geografia nacionais, história dos costumes nacionais e das 

virtudes exemplares; temas como a conciliação de interesses sociais, a 

igualdade de direitos e de oportunidades, a mobilidade e as aptidões 

individuais, o progresso da razão e das ciências, etc. (PETITAT, 1994, 

p. 163). 

 

A partir da Revolução Industrial154, o Estado precisava preparar o cidadão para 

atividades práticas. Nesse contexto, o liberalismo surge como ideologia burguesa que 

                                                 
154

 A Revolução Industrial teve início na Inglaterra, no final do século XVIII, espalhando-se depois por 

toda a Europa. A indústria se desenvolveu espetacularmente graças às novas invenções, como a máquina 

a vapor e o tear mecânico, que substituíram a força humana pela motriz e o artesanato pelo trabalho nas 

fábricas. Assim, partir de 1860 ocorre a Segunda Revolução Industrial, nessa nova etapa o emprego da 

energia elétrica, o uso do motor à explosão e a invenção do telégrafo estimularam a exploração de novos 

mercados e a aceleração do ritmo industrial.  
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atende aos interesses do capital, esse conjunto de princípios é percebido como utopia de 

uma sociedade composta por indivíduos autônomos, em que os interesses são 

compatibilizados pela “mão invisível” do mercado. Essa ideologia não tem como função 

a imposição e sim a sedução e envolvimento a partir da prática educativa. Dessa forma, 

o processo de industrialização não apenas acelera, mas emerge como núcleo do 

conjunto de mudanças sociais, políticas e culturais que caracterizam a constituição plena 

de uma ordem econômico-social capitalista historicamente dada. 

Nessa perspectiva, a escola passa a incutir idéias, valores, hábitos e costumes 

civilizados com a intenção de propagar um padrão social estereotipado que seja de 

interesse do capital. Pois, em momentos de mudança econômica e política, a 

manipulação social é uma forma de redefinição da identidade coletiva. Assim, a 

elaboração do imaginário através da escola plasma uma visão de mundo modelando a 

conduta do aprendiz – cidadão. 

A escola que surge nesse contexto serve a um Estado centralizador, em meio a 

uma sociedade capitalista, cujas leis regem o funcionamento dessa forma histórica de 

organização. Assim, a escolarização como produto do Estado Moderno, tem como 

objetivo difundir a ideologia burguesa, contribuindo para a reprodução das relações de 

produção vigente na sociedade capitalista. 

Dessa maneira, a origem e o desenvolvimento da escola pública burguesa 

assumem formas singulares de realização do capital, em distintas nações do mundo, 

manifestações peculiares que precisam ser apreendidas, como no caso do Brasil.  

 

 

O desenvolvimento urbano-industrial e a expansão do ensino no Brasil no 

período da Era Vargas. 

Os grupos industriais no Brasil não se aglutinavam numa burguesia industrial 

coesa e cônscia. Em geral estavam associados a atividades econômicas, a pequenas 

unidades atomizadas que operavam conforme um padrão mais artesanal que 

propriamente industrial. Foi nas primeiras décadas do século XX que o Brasil encontrou 

a oportunidade e as condições históricas necessárias para superar a crise da economia 

agroexportadora e alterar as formas tradicionais de dominação capitalista, através da 

industrialização.  

 

A fragilidade do empresariado industrial que aqui foi se constituindo, 

seus vínculos econômicos com o grupo latifundiário, assim como a 

sua dependência em relação ao capital estrangeiro, com o qual muitas 

vezes estava diretamente associado, dificultavam o fortalecimento da 
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autonomia relativa da economia nacional na transformação das formas 

internas de dominação capitalista. Sem esse esforço por 

“independência” não se poderia garantir, no país, um conjunto de 

mudanças econômicas, políticas e sociais que alterassem radical e 

globalmente a ordem econômico-social gerada pelas formas 

tradicionais da dominação do capital. (XAVIER,1990p.35). 

 

A partir das décadas de 20 e 30, quando o capitalismo se consolidava no 

Brasil,na transição para a fase industrial, a ideologia educacional liberal penetrou 

efetivamente a sociedade brasileira. No contexto do projeto político e social 

republicano, atribuía-se à educação um poder mágico de transformação social como 

elemento formador de indivíduos. Nesse sentido, Souza afirma,  

 

Um amplo projeto civilizador foi gestado nessa época e nele a 

educação popular foi ressaltada como uma necessidade política e 

social. A exigência da alfabetização para a participação política 

(eleições diretas) tornava-se a difusão da instrução primária 

indispensável para a consolidação do regime republicano. Além disso, 

a educação popular passa a ser considerada um elemento propulsor, 

um instrumento importante no projeto prometéico de civilização da 

nação brasileira. Neste sentido, ela se articula com o processo de 

evolução da sociedade rumo aos avanços econômico, tecnológico, 

cientifico, social, moral e político alcançados pelas nações mais 

adiantadas, tornando-se um dos elementos dinamizadores dessa 

evolução. Por outro lado, responsabilizada pela formação intelectual e 

moral do povo, a educação popular foi associada ao projeto de 

controle e ordem social, a civilização vista da perspectiva da 

suavização das maneiras, da polidez, da civilidade e da dulcificação 

dos costumes. (SOUZA, 1998, p.27). 

 

Nesse contexto, o Estado brasileiro investe no processo de implantação de um 

sistema de ensino como forma de responder as exigências e expectativas impostas por 

um conjunto de mudanças em âmbito nacional e internacional. Aos poucos, vão se 

consolidando reformas que iram ampliar o projeto republicano. Mas, vale ressaltar, que 

tais questões não convertem a um plano completo, único e nacional.  

Desse modo, a velha república tornar-se incompatível com os anseios do 

processo crescente de urbanização e industrialização do país. As mudanças econômicas 

atingiram as estruturas do processo político, fazendo surgir um governo forte, que 

utilizará a educação como veículo de difusão ideológica e controle político. 

O rumo tomado pelo processo de modernização155 no Brasil acabou por impor à 

esfera cultural os mesmos limites verificados na evolução econômica e social do país. O 

                                                 
155 O conceito de modernização refere-se a um conjunto de processos cumulativos de reforço mútuo: à 

formação de capital e mobilização de recursos; ao desenvolvimento das forças produtivas e ao aumento 

da produtividade do trabalho; ao estabelecimento do poder político centralizado e à formação de 
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processo de urbanização torna cada vez mais difícil a manipulação do eleitorado, as 

mudanças econômicas atingem diretamente as estruturas políticas coronelistas. 

Mediante essa conjuntura, a primeira manifestação contra a velha ordem patriarcal rural 

veio dos tenentes. Assim, o movimento tenentista anuncia a Revolução de 1930156.  

Nessa conjuntura, o autoritarismo reflete a concepção de uma nova forma de 

relação entre Estado e sociedade, em que o primeiro monopoliza o processo decisório, 

substituindo e se antecipando aos indivíduos e grupos. Assim, com o Estado posto como 

matriz geradora dos processos sociais, o nível político adquiria um novo papel na 

formação social brasileira, transformado em instância dominante. Eliminando as 

possibilidades de manifestação espontânea, neutraliza-se conseqüentemente, os 

conflitos. Assumindo a posição do capital, o Estado não poderia deixar de considerar a 

atuação das forças sociais, principalmente as subalternas, como obstáculo ao 

desenvolvimento. 

 

Durante os quatro séculos de predomínio da economia 

agroexportadora, o sistema educacional brasileiro constitui-se no 

agente exclusivo de formação das camadas superiores para o exercício 

das atividades político-burocráticas e das profissões liberais, 

consolidando um padrão de ensino humanístico e elitista. A partir da 

emergência do processo de industrialização no país, verificou-se um 

crescimento acelerado da demanda social por escola, acompanhado de 

uma intensa mobilização das elites intelectuais em torno da reforma e 

da expansão do sistema educacional vigente. (XAVIER,1990p.59) 

 

Dessa forma, a ideologia dominante configurou-se como representativa dos 

interesses do capital relativos às oligarquias ligadas ao setor agrícola e à incipiente 

burguesia industrial, com a incorporação de interesses de setores das classes médias e 

operárias, até o limite necessário à neutralização de sua força. Para o capital, a presença 

de novas forças sociais, bem como as tensões e conflitos dela resultantes, longe de 

serem recebidos como componentes naturais das relações sociais e como fator de 

desenvolvimento, são considerados exceções patológicas, obstáculos a serem 

                                                                                                                                               
identidades nacionais; à expansão dos direitos de participação política; das formas urbanas de vida e da 

formação escolar formal; à secularização de valores e normas (HABERMAS, 2002, p.05). 

 

 

156
 A Revolução de 1930 põe fim à hegemonia da burguesia do café, desenlace inscrito na própria forma 

de inserção do Brasil, no sistema capitalista internacional. Sem ser um produto mecânico da dependência 

externa, o episodio revolucionário expressa a necessidade de reajustar a estrutura do país, cujo 

funcionamento, voltado essencialmente par único gênero de exportação, se torna cada vez mais precário. 

(BORIS FAUSTO,1982,p.112) 
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neutralizados. A necessidade de organização não espontânea, mas autoritária, da 

sociedade, passava a ser considerada uma solução válida. 

Nessa perspectiva, os críticos da velha ordem argumentavam sobre as 

necessidades sociais do Brasil e exigiam um esforço nacional por um governo forte. 

Assim, Vargas obteve poderes mais amplos, através do Estado Novo157. Nesse sentido, 

ao nomear os interventores como seus representantes tinha como intuito submeter o 

poder estadual e local à autoridade federal, como estratagema minando os clãs políticos 

tradicionais. O governo demonstrava-se bastante autoritário, mas com princípios 

nacionalistas conquistando a simpatia e a admiração do povo. O crescente fenômeno de 

urbanização e industrialização que se acentuou a partir da década de 30, fez surgir um 

público novo constituído pela classe operária e a classe média, que Getúlio também 

atraiu para si.  

O trabalho é o único elemento capaz de tornar os homens iguais, uma 

vez que trabalhador é aquele que trabalha, independentemente de 

classe social, sexo, cor e idade. Desta forma, longe de ser encarado 

como castigo, o trabalho é visto como a atividade central da vida 

humana, uma vez que só por meio dele o indivíduo conquista o direito 

à cidadania. O trabalhador é, em síntese, o cidadão brasileiro. E o 

ideal de justiça, a que se propõe o Estado Novo, se traduz na ascensão 

social pelo trabalho – “o trabalhador honesto” é o padrão de homem a 

ser alcançado. O trabalho não é simplesmente, um meio de ganhar a 

vida, “mas um meio de servir à pátria”. (PEIXOTO,2003,p.293) 

 

Dessa forma, o eixo central do pensamento estadonovista se estabeleceu 

fundado nos interesses do capital, em torno da necessidade de organização da sociedade 

visando o controle da crise, e a neutralização das forças sociais e conflitos de modo a 

possibilitar o processo de expansão das forças produtivas. 

A realização dos interesses do capital pressupunha a coesão das classes 

dominantes e a submissão das subalternas sem conflitos que, podendo gerar o 

enfraquecimento das primeiras ou o fortalecimento das segundas, viessem construir um 

entrave ao processo de acumulação. Na medida em que o Estado, assumindo a direção 

                                                 
157

 Com a promulgação da Constituição de 1934, chegou ao fim o chamado governo provisório instaurado 

com a vitória da Revolução de 1930. A nova Constituição, elaborada por uma Assembléia Nacional 

Constituinte, introduziu no país uma nova ordem jurídica-política que consagrava a democracia, com a 

garantia do voto direto e secreto, da pluralidade sindical, da alternância no poder, dos direitos civis e da 

liberdade de expressão dos cidadãos. Entretanto em janeiro de 1938 deveriam ocorrer novas eleições 

presidenciais, porém, alegando a existência de um suposto plano comunista (Plano Cohen) e aproveitando 

o momento de instabilidade política pelo qual passava o país, Getúlio Vargas deu um golpe de estado em 

10 de novembro de 1937 instituindo o Estado Novo que permaneceu até 1945.   
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da sociedade, tivesse que neutralizar as dissidências, era necessário justificar essa 

postura. Essa justificação foi feita através da universalização da idéia, na forma de 

inconveniência de quaisquer confrontos, apresentados como possibilidade de perigo 

geral para todo o país. O que se fez foi construir uma visão caótica da sociedade 

brasileira, apoiada no clima de tensão que se desencadeava desde 1935 e na crise 

econômica por que passava o país, de forma a legitimar a necessidade das medidas 

autoritárias e repressivas. 

 

Assim lançavam mão de todos os mecanismos de mediação 

disponíveis para conciliar os interesses pelo alto e operar as mudanças 

estritamente necessárias para expandir as atividades econômicas e 

alargar o campo da participação política, sem comprometer as bases 

da concentração de renda. É esse o contexto no qual afloram os 

“nacionalismos”, os “entusiasmos” e os “otimismos” que, para além 

das propostas específicas que veiculavam no que diz respeito à 

qualidade das mudanças reivindicadas, tinham como solo comum a 

crença, real ou meramente proclamada, na construção de um novo país 

através da escola. Quer se tratasse de difundir a escola primária para 

“redimir os analfabetos” e criar base para o exercício da democracia e 

para a recomposição do poder, quer se tratasse de remodelar o sistema 

educacional para criar uma nova ordem econômico-social, estava 

subjacente a idéia de que o progresso possível dependia das vontades 

das consciências. O futuro estava em aberto e tudo era possível; era 

superar o passado e começar uma nova história, projeto do intelecto e 

obra da escola. (XAVIER,1990p.65) 
 

Todavia, as reivindicações educacionais presentes na sociedade e a pressão do 

movimento renovador158 que as aguçava, aliados à necessidade de composição e 

legitimação das novas alianças rumo à estabilidade política, acabaram por colocar a 

questão educacional no centro das preocupações do governo que se instala em 1930 e 

tem a pretensão de permanecer por “algum tempo” no poder. Assim, os programas e 

regulamentos de ensino, principalmente do ensino primário, visavam controlar as 

manifestações populares criando um sentimento de responsabilidade dos cidadãos em 

relação à identidade nacional e o compromisso com a Pátria. 

 

Assim, palestras, festas, prêmios, competições, inaugurações, 

exposições eram organizados em diversas escolas e locais públicos, 

cultuando signos de autoridade e hierarquia e ritualizando, no 

espetáculo cívico, modelos de comportamento exemplar. Valores 

                                                 
158

 Por influência das formulações de pensadores norte-americanos e europeus imbuídos de princípios de 

renovação pedagógica, o movimento conhecido como Escola Nova surgiu no Brasil em meados de 1920 

com a pretensão de colocar o país em sintonia com os desenvolvimentos teóricos e práticos que já vinham 

sendo implementados na área da educação em outros países. 
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burgueses encenados como normas disciplinadoras do corpo e do 

espírito sacralizavam o Lar, a Escola, o Mestre, o Dever, a Saúde, 

fazendo dessas essenciais objetos de comemoração programados para 

dias inteiros. A formação de hábitos saudáveis era objeto de atenções 

especiais. A saúde era não somente um dos temas preferidos das 

preleções cívicas nas festividades promovidas como também objeto de 

celebrações em inúmeras competições esportivas oferecidas em 

espetáculo como modelos exemplares de comportamento. O esporte e 

a vida saudável simbolizavam a energia, o vigor, a força, a 

operosidade, signos de progresso inscritos no corpo que conhece o 

movimento adequado e útil para cada ato. Preceitos de higiene eram 

divulgados em palestras e folhetos ou constituídos, ainda, pelo 

incentivo à organização de Pelotões de Saúde, em preceitos cívicos de 

bom comportamento. O escotismo – fusão exemplar de vida saudável 

e moralizada - era iniciativa que contava com todo o apoio da ABE. 

(CARVALHO,1998p.180) 

 

Assim, no plano educacional, no primeiro momento, os liberais reinvidicam a 

ampliação das oportunidades de ensino a fim de garantir sua posição política em 

eleições livres, mas são emudecidos no Estado Novo. Nesse contexto, a legislação do 

ensino evoluiu de forma contraditória, conciliando as correntes em oposição. Contudo, a 

necessidade de pôr ordem na vida geral da nação acaba por levar o governo a voltar os 

olhos para os problemas educacionais. A Reforma Francisco Campos imposta a todo 

território nacional, dá início a uma ação mais objetiva do Estado em relação à educação, 

inova o sistema escolar refletindo uma realidade sócio-política também nova. 

Entretanto, a reforma de 1931, é marcada pela articulação junto aos ideários do 

governo autoritário de Getúlio Vargas. Um Estado homogêneo e centralizado 

necessitava de uma política educacional de caráter nacional. Assim, a Reforma 

Francisco Campos efetivou-se através de uma série de decretos, criou o Conselho 

Nacional de Educação e dispôs sobre o ensino secundário, comercial e superior, e sobre 

a instrução religiosa nos cursos primário, secundário e normal. 

De forma que o ensino foi destinado à formação do homem para todos os 

grandes setores da atividade nacional, construindo no seu espírito todo um sistema de 

hábitos, atitudes e comportamentos. Nas idéias político-educacionais de Francisco 

Campos estava a crença de que a reforma da sociedade se concretizaria mediante a reforma 

da escola, da formação do cidadão e da produção e modernização das elites. Em seu ideário 

estava claro que a formação das elites era a prioridade, bem como defendia que essa mesma 

elite tinha as condições para decidir quais deveriam ser os rumos da educação. 

 

O futuro é insistentemente aludido como dependente de uma política 

educacional: futuro de glórias ou de pesadelos, na dependência da 

ação condutora de uma “elite” que direcione, pela educação, a 



556 

 
transformação do país. Na oposição construída por imagens de um 

país presente condenado e lastimado e de um país futuro desejado, 

país de prosperidade, é que se constitui a importância da educação 

como espécie de chave mágica que viabilizaria a passagem do 

pesadelo para o sonho. Romper com a sociedade presente transformá-

la em passado, superá-la são operações que se constroem no discurso. 

As referências à obra educacional determinam-na como reiterada 

operação de apagamento do presente e promessa de um futuro 

grandioso. (CARVALHO,1998,p.141) 

 

Francisco Campos tinha como proposta a reorganização do ensino em novas 

bases, com o intuito de superar o caráter exclusivamente propedêutico e contemplar 

uma função educativa, moral e intelectual. O objetivo era imprimir ao ensino secundário 

a tarefa de preparação do adolescente para sua satisfatória integração na sociedade, que 

começava a fazer-se mais complexa e dinâmica. Era necessário, na visão do reformador, 

atualizar o ensino de acordo com as exigências do desenvolvimento industrial. Além 

disso, o fato dos educadores apelarem para a interferência do estado, enquanto instância 

neutra, como recurso para garantir o direito do indivíduo à escola, coopera para criar 

junto ao povo a imagem de um governo comprometido com a solução dos problemas 

sociais.  

Entretanto, a Reforma Francisco Campos não legislou sobre a educação 

primária, estabeleceu uma política de abrangência nacional, mas dirigiu-se aos níveis de 

ensino, essencialmente, destinado às elites. Assim sendo essa Reforma nada mais foi do 

que um ajustamento com a intervenção do estado brasileiro, para adequar a formação 

dos trabalhadores brasileiros às exigências do grande capital, que exigia a qualificação 

da mão de obra de seus operários. 

As preocupações em formar uma mão-de-obra nacional, capaz de 

substituir a estrangeira, e em difundir nessa massa um comportamento 

racional, transformando-a de uma ameaça num elemento de 

construção e progresso do corpo social, levam o governo, coerente 

com a orientação taylorista que preside o tratamento das questões 

relacionadas à organização do mundo do trabalho, a utilizar a escola 

na solução dos problemas sociais. (PEIXOTO,2003,p.234) 

 

Contudo, a difusão da ideologia elaborada não se fez de forma linear simples, 

mas dentro de um processo bastante complexo que envolveu sentidos diversos no 

contexto constituído pela sociedade e o Estado. Era necessário a existência de um 

universo de representações, valores e normas – uma ideologia – que, fornecendo uma 

mesma visão da realidade, possibilitasse orientar e integrar a atuação dos diversos 

setores num único sentido. 

Educando “pela representação ou evocação de fatos dignos de ser 

imitados”, as festas forneciam às crianças “oportunidade para gravar, 
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indelevelmente, muitas lições proveitosas”. Nelas, a criança começaria 

a sentir o efeito da sanção social sobre seus atos, pelos aplausos ou 

sinais de enfado e de crítica que percebe: sente que há um público, um 

conjunto de pessoas que louvam ou reprovam. Em muitos casos, as 

festas poderiam “ter também uma influência direta sobre o espírito dos 

pais”. Quando isto não ocorresse, as festas teriam pelo menos 

influência indireta sobre ele, “elevando a escola e o papel do 

professor. (CARVALHO,1998,p.179) 

 

Dessa maneira, os ideais liberais da escola redentora, promotora de progresso 

individual e social, móvel do desenvolvimento econômico, acabaram por se traduzir na 

acanhada defesa da ampliação do sistema tradicional que produzia elites dominantes. 

Assim, a ideologia foi formulada em torno da conciliação dos interesses das classes, 

através de sua abdicação da direção política da sociedade em favor de uma estrutura 

central de poder.  

Todavia, o Manifesto de 1932, assinado por 26 intelectuais e dirigido ao povo e 

ao governo brasileiro, consagrou a defesa formal da escola para todos e conferiu 

visibilidade às contradições no processo de escolarização, estimulando o debate em 

torno da democratização do acesso à educação. Os autores do Manifesto acreditavam 

que um almejado desenvolvimento no país só seria possível a partir de novos 

comportamentos e novos conhecimentos. Negaram os princípios da escola tradicional e 

defenderam os princípios da escola nova: priorização do sentimento patriótico, das 

aptidões naturais, da colaboração e da moralização. 

 

A escola faz parte de um projeto de reconstrução da nacionalidade que 

inclui, entre outros aspectos, o culto aos heróis, aos símbolos da 

pátria, a valorização da raça e do trabalho, o cuidado com a infância. 

Isso faz da escola um espaço destinado especialmente à veiculação de 

valores. (PEIXOTO,2003,p.332) 

 

O Manifesto que tinha como tema: A reconstrução nacional do Brasil: ao povo 

e ao governo, circulou em âmbito nacional com a finalidade de oferecer diretrizes para 

uma política de educação. Os Pioneiros acreditavam que o direito à escola era fundamental 

para garantir não só o pleno desenvolvimento de capacidades individuais, mas, também, a 

aprendizagem do exercício da cidadania.  

Ao ser lançado, em meio ao processo de reordenação política resultante da 

Revolução de 30, o documento se tornou o marco inaugural do projeto de renovação 

educacional do país. Além de constatar a desorganização do aparelho escolar, propunha 

que o Estado organizasse um plano geral de educação e defendia a bandeira de uma 

escola única, pública, laica, obrigatória e gratuita. E assim as bases da ideologia 
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educacional foram assentadas no movimento de reconstrução educacional e o sistema de 

ensino sofreu uma reorganização que lhe definiu a própria estrutura. 

 

Os renovadores teriam importado um modelo educacional, mas um 

modelo “necessário” à ordem econômico-social que se consolidava no 

país e que “deveria” tomar os rumos de desenvolvimento 

“característicos” do avanço capitalista. Segundo essa ótica, os 

renovadores também não alcançaram o seu intento. Fracassaram pela 

“inconsistência teórica e programática” do seu movimento, resultado 

da “má assimilação” dos ideais transplantados. (XAVIER,1990,p.21) 

 

Dessa forma, a modernização do ideário liberal nacional se deu nesse período 

através da assimilação do pensamento escolanovista, que atendia perfeitamente aos 

objetivos conservadores das classes médias, e acenava com promessas de democracia e 

progresso para as classes inferiores. Assim contesta Xavier, “a apreciação otimista dos 

pioneiros sobre os efeitos revolucionários do novo projeto acaba por ocupar, ao longo 

do manifesto, maior espaço que a própria apresentação do seu plano de execução”. 

(XAVIER,1990,p.75) 

Nesse contexto, o manifesto dos pioneiros da Educação de 1932 apresenta 

certas limitações, pelo fato que ao mesmo tempo em que reconhece a educação como 

uma possibilidade de desenvolvimento técnico ao país, apresenta para tal uma 

concepção liberal e idealista, não contemplando uma ação objetiva e científica efetiva. 

Assim, como bem afirma Xavier, 

O sucesso e incorporação definitiva dos pressupostos educacionais 

liberais na crença das camadas subalternas, inquietas, mas ignorantes 

das verdadeiras causas da miséria, no discurso das camadas médias 

mais sequiosas de participação nos privilégios do que de eliminação 

dos mesmos e da estrutura que os sustentava; e na retórica das 

camadas dirigentes que exploravam e alimentavam essas ilusões. 

Afinal, expandir as oportunidades educacionais ou reformar as 

instituições escolares representava um custo menor que alterar a 

distribuição de renda e as relações de poder. (XAVIER, 1990, p.63). 

 

Contudo, os pensadores da educação no Brasil, no início do século XX, 

estavam mais preocupados com a remodelação e melhoria dos sistemas estaduais de 

ensino, enquanto técnica e teoria pedagógica, do que com sua amplitude de forma a 

atender ao maior número da população. O ensino é considerado uma estratégia 

importante de um programa demais amplo, destinado a solucionar a questão social e a 

sedimentar o poder político e a nova ordem vigente no país. Nesse sentido, o sistema 

educacional reflete as desigualdades sociais e os interesses das classes dominantes.  
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Assim, medidas de racionalização da atividade do aluno através da rotina 

escolar, ao lado de dispositivos de moralização dos costumes em festas, comemorações 

cívicas e preleções, traduziam expectativa de operacionalizar, através da educação, a 

organização racional do trabalho no país. Evidencia-se o propósito de tornar mais 

abrangente e eficiente a ação escolar na constituição de hábitos e condutas compatíveis 

com a manutenção da ordem e com a rotina do trabalho urbano, pelo recurso a um 

grande número de atividades escolares. 

Questões de saúde, de moral e relativas à organização racional do 

trabalho integravam as expectativas referentes à ação formadora da 

escola acalentadas no círculo da ABE. A educação cívica, amplamente 

forjada por rituais de constituição de corpos saudáveis e de mentes e 

corações disciplinados, era recurso para garantir que a educação, 

“arma perigosa”, não viesse a constituir-se em fator de 

desestabilização social. O poder do domínio dos códigos apropriado 

pela clientela da escola deveria ser controlado e instrumentalizado no 

projeto cultura dos reformadores sociais sediados na 

ABE.(CARVALHO,1998,p.150) 

 

Nessa conjuntura, o movimento renovador dará ênfase à necessidade da 

laicidade do ensino e reivindicará a institucionalização da escola pública e sua 

expansão, defendendo a co-educação. De forma a tornar-se alvo da crítica inflamada e 

continuada da Igreja Católica, que naquela conjuntura era forte concorrente do Estado 

na expectativa de educar a população, tendo sob seu controle a propriedade e a 

orientação de parcela expressiva das escolas da rede privada. Nesse sentindo, para 

garantir seu espaço a igreja empenhará em reforçar várias frentes de atuação.  

Entretanto, a reivindicação de uma escola pública, gratuita, obrigatória e leiga 

se faz necessária mediante as conseqüências da nova situação criada com a ascensão de 

novas classes sociais que emergiam no panorama político, econômico e social brasileiro 

neste período. Conforme Saviani “emergiram de um lado as forças de um movimento 

renovador impulsionado pelos ventos modernizantes do processo de industrialização e 

urbanização; de outro lado, a Igreja católica procurou recuperar terreno organizando 

suas fileiras para travar a batalha pedagógica”. (2007, p.193). Dessa forma, o debate 

ideológico entre católicos e renovadores só amenizará com a implantação do Estado 

Novo.  

Assim, no Estado Novo a educação passa a ser controlada por decisões 

políticas de modo que sirva como veículo de difusão ideológica e controle político. 

Porém, ocorrem vários pronunciamentos em favor da educação popular, mas esses 

pronunciamentos são bem mais freqüentes e firmes que sua execução concreta. E 

embora fixadas bases para uma política nacional de educação através da carta 
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constitucional de 1934, o governo federal não toma medidas efetivas em favor do ensino 

público. O apoio ao ensino primário se dará mediante apelo aos Estados para que se 

dediquem a promover a instrução pública. 

 

Aos estados caberia, de acordo com as disposições do art.151, 

organizar e manter os seus sistemas educacionais, segundo diretrizes 

definidas pela União e pelos Conselhos Estaduais de Educação. 

Finalmente, o art.156 determina a aplicação de nunca menos de 10% 

por parte dos Municípios e nunca menos de 20% da parte dos Estados, 

da renda resultante dos impostos, na manutenção e no 

desenvolvimento dos serviços educativos. (PEIXOTO,2003,p.49) 

 

A descentralização garantida pela Constituição de 1934 faz com que as 

realizações no campo educacional variem de estado para estado. Pois, cada qual 

organiza seu sistema escolar segundo seus interesses e suas condições. Dessa maneira, o 

ensino primário não recebeu devida atenção do Governo Central, estando o sistema de 

ensino ligado à administração dos Estados. As reformas ocorriam a nível estadual e 

muitas delas de forma efêmera.  

 

A expansão do ensino em Minas Gerais: a educação a serviço do 

Estado (1930 a 1945). 

 

O Estado de Minas Gerais responde as exigências dessa nova fase histórico-

social de mobilização popular, mediante ao novo cenário político que se configura em 

todo o país, e acena para “profundas mudanças” no ensino público primário. Nesse 

sentido, fase promissora seria a de João Pinheiro enquanto governador do Estado, com o 

decreto de número 1960, de 16 de dezembro de 1906, que promove uma ampliação 

extraordinária da rede escolar reformando completamente o ensino. Nessa época ocorre 

a implantação dos grupos escolares suplantando as velhas escolas isoladas. 

A reunião das escolas isoladas foi aclamada em todo o estado mineiro como 

uma fórmula mágica para resolver os problemas do ensino primário. Assim, no início da 

republica as escolas isoladas deveriam ceder lugar, tanto na memória como na realidade 

espacial, para os grupos escolares, mais racionais e abrangentes (FARIA FILHO, 1997). 

Nessa ótica, o processo de escolarização coincide com o de urbanização e estruturação 

política, econômica e cultural como forma de controle dos conflitos sociais em meio às 

mudanças pelas quais passavam a sociedade brasileira. 

O processo de escolarização difundiu um modelo de escola graduada que tinha 

como projeto a construção de uma nova sociedade. Os Grupos Escolares funcionaram 
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como uma das estratégias da elite republicana em erigir um novo simbólico e 

imaginário através da educação pública. Dessa maneira, a escola pública atuou como 

um instrumento afinado ao tom das práticas de dominação ao se inscrever em um 

determinado projeto político de sociedade, a serviço do Estado. Como aponta Valle, 

 

É impossível separar a escola pública do sentido eminentemente 

político que está investido em sua criação: ela nasce no seio de toda 

uma reelaboração da sociedade, como um desdobramento específico 

da atividade política que vai consolidando. Ela não é o produto da 

iniciativa isolada de um grupo social (como a Igreja), nem seu 

aparecimento resulta de problemas setoriais, localizados no exterior da 

ordem pública (como a ação educativa assistencial da monarquia). 

Surge no interior da prática política como uma necessidade 

eminentemente ligada à concepção e à gestão da res/pública da criação 

da nação e de seus cidadãos. (VALLE, 1997, p.41). 

 

E assim a partir da década de 20, advoga-se em todo o Brasil a necessidade da 

extensão do processo de escolaridade como instrumento de formação/conformação do 

cidadão brasileiro. Esse movimento envolve uma série de grupos que se empenham em 

colocar a educação e a escola a serviço das forças emergentes na sociedade, que de uma 

economia de natureza agrário-exportadora caminha para uma economia urbano-

industrial. 

Por conseguinte, a escola pública serve ao Estado brasileiro para a propagação 

das ideologias republicanas, onde os Grupos Escolares emergem configurando uma 

escola que garantisse uma formação única com conhecimentos universais para todas as 

crianças. De maneira que as reformas de ensino efetuadas em Minas, na década de 

vinte, representam, a antecipação da mudança de posição do governo no âmbito da 

inculcação ideológica, que vai se tornar cada vez mais intensa a partir da década de 

trinta, quando também se acentua, significativamente, a interferência do Estado no 

processo de desenvolvimento da economia capitalista no Brasil.  

Em 1926, com a posse de Antônio Carlos de Andrada no governo de Minas, 

Francisco Campos assume a secretaria do Interior e utiliza de muitos postulados 

defendidos pelo movimento da Escola Nova, promovendo uma profunda reforma 

educacional no Estado. Convoca um congresso estadual sobre métodos de ensino e 

problemas administrativos em nível primário, e os professores159 são treinados por 

educadores contratados na Europa. Enquanto o número de escolas mais do que duplica. 

Contudo, o regulamento do Ensino Primário, aprovado pelo Decreto nº 7.970-A, de 15 

                                                 
159

 O papel dos docentes, professoras e professores, ganharia especial relevo na constituição moral, na 

formação das novas gerações. 
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de outubro de 1927, efetivamente, tem em mira muito especialmente, os métodos de 

ensino e a finalidade educativa da instrução primária. De maneira a atender as 

expectativas dos avanços realizados na área da Pedagogia e da Psicologia educacional, 

os quais foram decisivamente aplicados, no ensino durante o período governamental de 

Antônio Carlos, sob a orientação de Francisco Campos.  

Esse período representa uma fase extraordinariamente fecunda, com a criação 

de uma reforma geral de métodos a partir da Escola Nova, com a ampliação e melhoria 

de todos os tipos de escolas incluindo a criação da Escola de Aperfeiçoamento. Sendo 

que tais reformas representam ainda o delineamento de um sistema em que a educação 

fundamental passa a ter importância em função do avanço da ordem social burguesa. 

Assim, no setor social, especialmente a partir de 1926, o estado mineiro assume o papel 

de mediador entre as diferentes classes, utilizando a educação como elemento 

estratégico na solução da questão social.  

 

Antônio Carlos e Francisco Campos propõem-se a criação de um todo 

harmonioso, a sociedade democrática. Nesta, o voto secreto constitui 

expressão máxima da igualdade de direitos e de participação de todos 

os indivíduos na ordem universal, um símbolo da auto-afirmação 

individual. Na construção dessa sociedade a educação tem um papel 

de destaque uma vez que da escolaridade depende o direito do voto. 

Além disso, educação adquire o caráter de instrumento nivelador, 

capaz de garantir aos indivíduos oportunidades sociais. 

(PEIXOTO,1983,p.80) 

 

Nesse contexto, a década de 20, caracteriza-se por um período de intensas 

mudanças, decorrentes do avanço do processo de industrialização, numa sociedade de 

base agrária, em que a sociedade brasileira aos poucos se torna cada vez mais urbana. 

As relações sociais vão adquirindo a forma urbano-industrial em virtude da expansão 

das relações capitalistas de produção. Nesse momento, o país passa por uma situação de 

crise institucional que se traduz, em linhas gerais, pela inadequação do sistema de 

dominação às novas condições infra-estruturais, do panorama político-econômico e 

social que se configura. Apesar de controlar o processo político, pelo voto, é evidente 

que as oligarquias rurais já não detêm, de maneira tranqüila, a hegemonia no controle do 

país. Assim, o grupo modernizante que assume o poder vislumbra na escola um 

instrumento capaz de auxiliá-lo no processo de incorporação das classes dominadas ao 

projeto de desenvolvimento que se deseja imprimir no Brasil 

Nessa perspectiva, a palavra de ordem do governo mineiro é modernizar para 

contornar uma crise institucional em processo, modernizar para evitar rompimentos. E 

essa ação modernizadora reveste-se de algumas características, muito importantes: trata-
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se de uma iniciativa no nível do próprio grupo no poder. (PEIXOTO,1983 ).“Façamos a 

revolução antes que o povo a faça!”, esta é a famosa frase pronunciada por Antônio 

Carlos às vésperas da Revolução de 30, o que nos leva a questionar as reais intenções do 

governo mineiro em relação as reformas empreendidas no sistema de ensino.  

O estado de Minas chega então à década de 30 com expressiva bagagem no 

campo educacional, fruto das inúmeras iniciativas do governo nessa área. Mas, o 

brasilianista Wirth nos leva também a refletir sobre as reais condições das escolas 

criadas e instaladas nessa época. 

 

Infelizmente, apesar de tanto vigor e idealismo, essas escolas 

educaram deficientemente a população urbana e quase nada as massas 

rurais; e as poucas instituições de qualidade eram bastiões de 

privilégios. Praticamente dois terços de todos os mineiros com mais 

de sete anos ainda eram analfabetos na época da revolução de 1930. 

Para um estado comprometido com a educação, esses resultados eram 

inadequados e os governadores ressaltavam este aspecto em seus 

relatórios anuais para a legislatura. (WIRTH,1982,p.142) 

 

Assim sendo, as reformas do ensino público constituem mais um movimento 

intervencionista do estado mineiro, necessário para o equilíbrio social a fim de garantir 

a continuidade da estrutura econômica, do que num desejo real de renovação em termos 

de reestruturação político-social. Esse movimento intervencionista, enquanto política 

social constitui um instrumento de desmobilização dos grupos subalternos. O que se 

busca no fundo, não é senão uma acomodação entre o tradicional e o moderno 

reformista, de cuja antecipação resultaria na desmobilização dos movimentos 

revolucionário que por ventura pudessem surgir.   

Em síntese, a reforma educacional do governo Antônio Carlos, de 

autoria de Francisco Campos e cuja implantação se deve a Mário 

Casasanta, reflete o sentido de “modernização” pleiteado por algumas 

frações das classes dominantes no momento. Constitui a reforma um 

marco do início de um processo de transferência para o Estado, das 

formas de controle da inculcação ideológica e da socialização, 

vinculadas, a este momento, a entidades ligadas a esfera da sociedade 

civil. (PEIXOTO,1983,p.172).       

 

Nesse sentido, o controle do sistema educacional constitui um momento 

decisivo na luta de classes. A educação sob o controle do Estado exerce papel mediador 

entre as classes conflitantes, tomando para si a tarefa de divulgar, no âmbito da 

sociedade civil, a ideologia da classe dominante, aparentando defender uma visão de 

mundo universal, justa e neutra indiferente da classe social.  
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Nessa perspectiva, o governo mineiro concebe a escola como uma instituição 

de cunho nivelador, capaz de imprimir no povo certa unidade de pensamento e de 

capacidade física, não a desprezando como possibilidade de um recurso importante na 

formação de mão-de-obra para o novo mercado de trabalho urbano-industrial que 

emergia. 

Entretanto, embora fixadas as bases para uma política nacional de educação 

através da carta constitucional de 1934, o governo federal não toma medidas efetivas em 

favor do ensino público primário. O apoio ao ensino primário se dará mediante apelo 

aos Estados para que se dediquem a promover a instrução pública. Somente no final do 

Estado Novo com Capanema que o governo Vargas vai intervir de forma “efetiva” no 

processo de difusão do ensino primário.  

Assim, novos decretos foram criados no intuito de atender as necessidades do 

ensino público mineiro. Mas, de forma geral todos os decretos-leis sinalizavam para 

mecanismos que garantisse a continuidade da Reforma Francisco Campos, acrescido de 

alguns pontos, de acordo com os interesses administrativos do governo mineiro, sobre o 

“problema educacional”, que nesse momento para o Estado mais parece solução.  

 

 

Conclusões parciais 

As reformas educacionais que emergem após a revolução de 30, constituem-se 

a partir de um quadro de mutações no cenário político e econômico brasileiro. 

Conforme afirma Filho, o Estado moderno brasileiro começa a se consolidar em 1930. 

“A aristocracia rural sofre derrota diante dos avanços da industrialização. Parte da 

aristocracia rural passou a direcionar os investimentos na industrialização emergente, e 

se mudou para os centros urbanos, procurando se ajustar ao novo momento” 

(FRANCISCO FILHO, 2004, p.83).  

Assim, como conseqüências às intensas transformações que ocorriam na 

sociedade brasileira no decorrer da década de 30, o sistema político sofre rupturas que 

se aceleram e se aprofundam. A urbanização crescente e a incipiente industrialização 

fizeram com que se desenvolvesse um “vigoroso” setor urbano industrial no país. De 

maneira que os setores médios urbanos e o operariado vinham se manifestando com 

uma crescente capacidade organizatória e de mobilização, emergindo como novas 

forças sociais a pressionar os estreitos limites da estrutura de dominação vigente e 

exigindo maior participação no processo econômico e político.  



565 

 

Nesse contexto, os problemas relacionados às necessidades de 

formação de mão-de-obra, à divisão social e técnica do trabalho e à aceleração 

do processo de urbanização torna necessário a criação de um sistema de 

educação. Nesse sentido, os objetivos do ensino primário, de acordo com a 

proposta escolanovista, buscavam a formação e desenvolvimento integral da 

criança atendendo a preocupação com a transmissão de conhecimentos úteis 

para a vida em sociedade e com a preparação para o mundo do trabalho.  

Desse modo, em busca da modernização a escola mineira se apresenta como 

uma instituição altamente moralizante, abertamente dualista e excessivamente 

burocratizada. E assim, Minas se antecipa, em vários aspectos, á implantação do Estado 

Novo. Em 1937, a escola já se encontra de tal forma a serviço dos interesses oficiais e 

sua subordinação aos órgãos de administração é tão estreita, que a explicitação do 

regime autoritário dispensa mudanças significativas em sua organização e no processo 

de desenvolvimento do ensino mineiro.  
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“Ama-se várias vezes diferentemente”. 

Elza Freire (in PASSETI, 1998, p. 43)  

 

 
Figura 1 - Elza e Paulo Freire na década de 1960 

Fonte: Acervo Pessoal de Vera Barreto 

INTRODUÇÃO 

 

                   Por razões históricas e teóricas, nossa preocupação manifesta em uma 

investigação mais sistemática do processo de elaboração, fundamentação e consolidação 

da Pedagogia Freireana - surge o interesse por Elza Freire. Temática referenciada pelo 
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compromisso que nos move à Educação, em particular a Educação de Adultos e, pela 

busca em ampliar o universo das discussões referentes a essa problemática.  

Temos interesse, também, em estabelecer possíveis conexões entre a 

Pedagogia e as outras áreas do conhecimento humano, que no caso específico deste 

trabalho se trata da psicologia. 

Neste contexto de abordagem psicológica, destacamos a identificação do 

compromisso que se estabelece entre Elza e Paulo Freire e o qual se desenvolve 

mediante uma perspectiva de habilidades sociais. Tais possibilidades são discutidas por 

nosso trabalho, fundamentadas por enfoques da área da psicologia que entendem esse 

compromisso (afetivo) como algo a manifestar uma necessidade de permanente de 

tornar a relação progressivamente melhor.  

Assim, as referidas “habilidades sociais” podem garantir, em parte, esse 

compromisso. Entretanto, se acontece de apenas um dos cônjuges lograr atingir um 

desenvolvimento sócio-afetivo rápido, como uma dos resultados prováveis é de que a 

união, casamento, convivência poderá ser atingida por conseqüências desse 

desenvolvimento pessoal. 

Referida investigação é estabelecida no decorrer do processo, analisando 

citações e, por conseguinte discussões crítico-reflexivas. Extraímos daí oportunidade 

acadêmica que nos instiga, ora por sua originalidade, ora por suas possibilidades. 

Outro desafio, portanto, que se apresenta a princípio é o caráter de 

ineditismo e desconhecimento em torno de Elza Freire acompanhado pelo caráter de 

referência devotado a Paulo Freire em todo o mundo. Consoante a isto, temos a 

abordagens pedagógicas, à qual se agregou à psicológica, e juntas se desenvolveram sob 

uma perspectiva histórica.  

A Pedagogia da Convivência se fundamenta nas categorias Freireanas, às 

quais se agregaram as categorias de análise surgidas com a pesquisa de mestrado, 

denominadas por nós de Elzanianas e, tem como referências principais o “pensar”, o 

“fazer”, o “falar” e o “sentir”. Parte do princípio de que a convivência pelo encontro em 

si é uma relação que por sua natureza, requer respeito e coerência. Por meio da 

investigação científica, deslocamos essa reflexão para o contexto pedagógico, com 

critérios acadêmicos. Ou seja, é através dessa convivência e dos “saberes diferentes” 

que o conhecimento é compartilhado, mediante o processo ensinar-aprender, pautado na 

“amorosidade”, “criticidade” e, sobretudo “conscientização”.  

Particularmente no contexto pedagógico, consideramos que essa Pedagogia 

da Convivência, entre Elza e Paulo Freire, possibilitou a estruturação e a fundamentação 
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da Pedagogia do Oprimido, bem como dos desdobramentos da Teoria do Conhecimento 

e práxis formuladas e desenvolvidas por Paulo Freire.   

Assim, por meio da análise de sua trajetória pessoal e profissional, 

empreendemos compreender o contexto histórico, cultural e sócio-político. 

Considerando que para nós, Elza Freire se insere num escopo mais amplo e abrangente 

de pesquisa, apresentamos o período compreendido entre 1916 a 1965. Todavia, o tema 

para esse seminário será discutido a partir do casamento com Paulo Freire em 1944. Tal 

fato faz com que o trabalho assuma outra dimensão; sob esse aspecto, demonstramos a 

teoria formulada e batizada por nós, como Pedagogia da Convivência. Esta teria 

fundado as bases para o “método” desenvolvido e as “teorias” criadas por Paulo Freire. 

Buscamos na História da Educação e, conseguimos encontrar na formação acadêmica e 

na atuação profissional de Elza, elementos e informações que permitiram a identificação 

da educadora e intelectual, bem como de sua prática político-pedagógica, às quais se 

imbricaram ao pensamento Freireano, marcado a partir do casamento. Isso denota que 

ao se estabelecer a Pedagogia da Convivência entre Elza e Paulo Freire, dá-se a 

fundamentação, estruturação e consolidação das primeiras experiências com Educação 

de Adultos, o que nos remete à gênese desta educação no Brasil. 

A partir do momento em que houve a aproximação de Elza e Paulo Freire, 

promovendo a interação entre o teórico (intelectual) e a prática (sentimental), 

inicialmente por intermédio do encontro e, depois, pelo casamento, foi possível 

identificar outras possibilidades às quais a convivência conduz. Como podemos 

observar: 

 

“Ao conhecer Elza, amar Elza e casar com Elza, a 

influência dela me fez muito mais consciente 

daquilo que estava fazendo. Foi a partir do 

casamento que comecei a me preocupar 

sistematicamente com problemas educacionais.” 

Paulo Freire (FREIRE & HORTON, 2002, p. 83). 
 

A citação acima retifica nosso propósito e, acreditamos que a Pedagogia da 

Convivência se aplica a outros contextos, contribuindo de um lado, para as questões 

teóricas que, no âmbito intelectual assume critérios cognitivos; de outro, para as 

questões práticas que, no âmbito sentimental assume a dimensão afetiva. Enfim, esta 

pedagogia propõe o equilíbrio e o desenvolvimento dessas vertentes por meio da 

coerência estabelecida na convivência.  

Este movimento entre o pedagógico e o psicológico, pode conduzir a novas 

condutas e a comportamento crítico, permitindo-nos elaborar um roteiro em que novas 
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descobertas aconteçam e oportunizem comportamentos embasados em ação-reflexão-

ação, bem como a compreensão das inter-relações sociais e entre as situações, das quais 

partimos e interagimos.  

Nesse sentido, novas significações históricas são trazidas, na 

contemporaneidade, para o conhecimento em torno de Elza Freire e suas contribuições 

para a Educação. Como apresentamos na epígrafe do texto, segundo ela mesma: “Ama-

se várias vezes diferentemente” (in PASSETI, 1998, p. 43). No entanto, torna-se 

necessária uma reflexão sobre a abrangência destas novas significações, para que as 

possibilidades de compreensão sejam desafio para discussões mais críticas. Freire 

comenta sobre essa descoberta: “Nós, como gente, nos amamos e passamos a 

compreender a possibilidade de amar, mas sem desamar a todos que foram amados e 

não só a quem se amou em particular”. (in PASSETI, 1998, p. 43). Assim, afirma era 

esse o sentido que Elza Freire dava, como ela entendia. 

Há que se destacar o caráter de amorosidade que envolve essa proposta, o 

qual assume outras dimensões de tempo e espaço. Elza fundamentalmente continua sua 

prática político-pedagógica a partir do seu lar, através da convivência com Paulo Freire 

e os filhos, numa experiência a partir do amor, da observação e do diálogo. Como se faz 

distinguir: “E aprendi muito observando como a Elza era mãe. Lembro em casa, Elza e 

eu nunca dizíamos não sem explicar a razão. (FREIRE & HORTON, 2002, p. 144). 

Quanto à educação dos filhos e o diálogo, ainda é possível observar a prática dos 

princípios Freireanos, comentados nesse trecho, quando se abordam a ética e a 

solidariedade, valores indispensáveis para a base de toda e qualquer convivência em 

variadas esferas sociais. Portanto, Elza e Paulo Freire com os filhos, deixando registros 

de fundamentação teórica importante para o desenvolvimento dessa proposta sobre a 

Pedagogia da Convivência: 

Eu tentei uma experiência como essa com os meus filhos, e acho que a única 

coisa válida que Elza e eu conseguimos fazer foi – os papos informais com 

nossos filhos, papos que são no fundo a educação mesma – chamar a atenção 

para que vivíamos em um mundo de competição e não tínhamos que nos 

surpreender com ela, mas tínhamos que nos capacitar para fazer uma coisa 

mais difícil do que competir: nos solidarizarmos. (FREIRE & GUIMARÃES, 

2001, p. 104).   
 

Atualmente se sabe a que pontos extremos e contextos podemos chegar com 

essa competitividade, que colocam pessoas contra pessoas, cujas formas sociais 

aniquilam a nossa capacidade de utilizá-la adequadamente, enquanto outros contextos 

que geram solidariedade constroem oportunidades onde as pessoas se sentem realizadas. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A proposta de trabalho apresentada teve vários referenciais teóricos, dentre 

eles destacamos as idéias de Bourdieu (1998, 2002), Freire (1992, 2003), Jares (2008), 

Scott (1990), Beauvoir (1970), Amaral (2008), Lopes (1994), Louro (1995, 2001); as 

quais se completam com Miranda (1987); Del Prette (2001/2008) e Gottman (1998). 

 

 

OBJETIVOS 

 

Atualmente, Paulo Freire é discutido e pesquisado no Brasil e no mundo, 

sendo considerado um dos principais pensadores. Torres e Gadotti deixam importante 

contribuição nesse sentido, pois de acordo com os autores: “(...) é possível concluir que 

há boas razões pelas quais na pedagogia da atualidade, podemos ficar com Freire ou 

contra Freire, mas não sem Freire.” (TORRES & GADOTTI, 1994, p. 147).  

Consideramos essenciais essas aproximações para reforçarmos vários 

aspectos da História, pois nosso intuito é o de indicar fundamentações que 

consideramos relevantes para ampliação do arcabouço teórico da pesquisa. Neste caso, 

devemos nos referir as possibilidades de “um novo olhar” condizente à Pedagogia 

Freireana sob a perspectiva de Elza Freire, uma vez que referida temática é amplamente 

discutida na atualidade, sobremaneira nos anais da Educação.  

Neste contexto, nos deparamos com importante referência sobre as 

influências exercidas por Elza em Paulo Freire, reafirmamos a nossa hipótese em torno 

da “Pedagogia da Convivência”. Tais influências não se apresentam estanques, 

contemplando aspectos cognitivos e afetivos, teóricos e práticos, ao contrário 

possibilitam um processo permanente capaz de evitar ou diminuir a dicotomia entre eles 

e a realidade existencial. Paulo Freire destaca: “Elza na verdade, exercia uma influência 

extraordinária sobre mim do ponto de vista existencial e do ponto de vista intelectual. 

Eu deveria dizer “antes de Elza” e “depois de Elza”. (FREIRE & HORTON, 2003, p. 

83). Assim é possível vislumbrar novas interpretações e desconhecidos aspectos de 

análise em torno da Pedagogia Freireana, com evidentes influências de Elza, 

configuradas em “antes de Elza” e “depois de Elza”.  
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Eis um dos nossos objetivos principais, oportunizar novas possibilidades 

acerca da complexa discussão contemporânea sobre Paulo Freire e as questões que 

envolvem sua Teoria do Conhecimento.  

Outro objetivo importante é expor considerações sobre resultados da 

investigação científica realizada, quando o “foyer” se constituiu em Elza Freire, 

identificar suas contribuições e demonstrar suas influências para a Educação Brasileira 

e, em particular a Educação de Adultos mediante perspectiva histórica. 

Com o intuito de estabelecermos possíveis conexões entre a Pedagogia e 

outras áreas do conhecimento humano, no caso específico deste trabalho se trata da 

Psicologia. Então, propusemos a abordagem sob os aspectos psicológicos, com ênfase à 

convivência, estabelecendo outras possibilidades para o mesmo tema, o qual se 

fundamentada e se desenvolve num contexto histórico. Assim surge mais um objetivo, 

visualizar a Pedagogia da Convivência através do olhar do campo das Habilidades 

Sociais (HS). 

Del Prette & Del Prette (2008, pg 67) afirmam que “as habilidades sociais 

podem ser consideradas como um componente essencial da qualidade do 

relacionamento entre as pessoas”. 

Ainda Del Prette & Del Prette (2008) as habilidades sociais conjugais 

podem ser definidas como um conjunto de comportamentos próprios da interação social 

com o cônjuge ou companheiro afetivo, que contribuem para a qualidade do 

relacionamento conjugal. 

Alguns autores têm chamado a atenção para habilidades que podem tornar 

as pessoas mais felizes e satisfeitas em suas relações conjugais, embora concordem que 

esta construção de vida em comum, seja um contínuo exercício de aprendizado e 

compromisso que se perpetua ao longo da vida (Gottman & Silver, 2000; Bissonnette, 

Rusbult & Kilpatrick, 1997). Esse compromisso exprime uma necessidade de constância 

em tornar a relação sempre melhor. As habilidades sociais podem garantir, em parte, 

esse compromisso. Se apenas um dos cônjuges alcança um desenvolvimento sócio-

afetivo rápido, o casamento pode sofrer conseqüências desse desenvolvimento pessoal. 

A pessoa poderá reavaliar sua relação como insatisfatória e, consequentemente, procurar 

alternativas compatíveis ao seu estado atual, levando à ruptura do casamento (Del Prette 

& Del Prette, 2001a).  

Uma das habilidades sociais que as pesquisas têm mostrado como fonte de 

satisfação conjugal é a habilidade social de empatia. Através da empatia é possível 

compreender, os sentimentos e perspectivas de outra pessoa e experimentar compaixão 
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e preocupação com o bem-estar para com a mesma (Falcone, 1999). Carl Rogers (1983) 

afirma que compreender empaticamente é captar de forma acurada os sentimentos e 

significados que o outro experimenta. Segundo esse autor, os melhores casamentos são 

aqueles em que os cônjuges são capazes de genuína aceitação do companheiro(a) 

(Fadiman & Frager, 1986). Quando o casamento é usado para reforçar tendências 

defensivas existentes, é menos satisfatório e, conseqüentemente, corre sério risco de se 

desfazer.  

Gottman e Rusche (1995) citam outras habilidades que seriam essenciais 

para a qualidade da relação conjugal, tais como as habilidades de acalmar-se e 

identificar estados de descontrole emocional (tanto em si mesmo, como no cônjuge), 

ouvir de forma não defensiva e com atenção, validar o sentimento do cônjuge e romper 

o ciclo queixa-crítica-defensividade-desdém. Significa dizer que a pessoa habilidosa em 

sua relação conjugal, poderá lançar mão do que Gottman (1998) chamou de mecanismos 

de reparação que são modos de tentar fazer com que as coisas possam melhorar, através 

de expressão de comentários que denotem os sentimentos de quem se expressa.  

No decorrer do processo a questão do gênero requer análise diferenciada, 

uma vez que Elza Freire se constitui no sujeito da pesquisa. Portanto, no que concerne a 

convivência também se tornou objetivo aprofundarmos a discussão sobre gênero. Isso 

nos conduz ao entendimento de que os conjuntos e sistemas humanos, ao se 

organizarem, tornam-se construções culturais, estruturas sociais que influenciarão e às 

vezes até determinarão as relações e os comportamentos dos homens e mulheres 

inseridos nessas organizações. Beauvoir (1970), com a afirmação abaixo, sintetiza a 

desmistificação radical da condição feminina: 

Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico, 

psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da 

sociedade; é o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário 

entre o macho castrado que qualificam de feminino. Só a mediação de outrem 

pode constituir um indíviduo como outro.” (BEAUVOIR, 1970, p. 323).   
 

Escrevia Simone de Beauvoir (1970) que a disputa durará enquanto os 

homens e as mulheres não se reconhecerem como semelhantes, isto é, enquanto se 

perpetuar a feminilidade como tal. Segundo Amaral (2008), entendendo “feminilidade” 

como uma construção162, e ao trazer à tona essas discussões, deve-se refletir, pois, sobre 

as razões históricas que fundaram a sociedade patriarcal e a sustentam, e sob a 

                                                 
162

 Segundo AMARAL (2008), a teorização de Beauvoir é levada a cabo a partir da dupla edificação deste 

conceito dentro do paradigma patriarcal – o “feminino” como essência e o “feminino” como código de 

regras comportamentais. Fonte: Artigo publicado pelo jornal “Público”, no dia 09 de janeiro de 2008, 

centésimo aniversário do nascimento de Simone de Beauvoir, no Porto, Portugal, também disponível 

http://feministactual.wordpress.com (Acesso durante o mês de abril/2009).  

http://feministactual.wordpress.com/
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perspectiva de Beauvoir trataram a mulher como um “segundo sexo”,  silenciando-a e 

relegando-a para um lugar de subalternidade.  

É a partir da frase já célebre: “On ne naît pas femme, on le devient”163 que 

Beauvoir (1970) em seu livro “O segundo Sexo” desafia e questiona a noção de que a 

biologia é determinante para os papéis atribuídos às mulheres e de que existe uma 

“essência feminina”. Ana Luísa Amaral (2008) afirma que Beauvoir irá apontar 

soluções que visam à igualdade entre os seres humanos.    

Há que se destacar o objetivo que concerne à discussão em torno dos 

espaços aonde se desenvolvia a Pedagogia da Convivência proposta pela pesquisa, é 

possível discutir que a “vida pública” e a “vida privada” tenham “gênero”, o gênero 

masculino em oposição á “vida de casa”, ao espaço doméstico, associado ao gênero 

feminino. Certamente que esta dicotomia espaço casa/espaço rua nem tampouco é 

recente e nem é característica de convivências como esta entre Elza e Paulo Freire. A 

este propósito é interessante recordar um provérbio da sociedade Cabila citado por 

Bourdieu (2002, p. 89): “O homem é a lâmpada de fora, a mulher a lâmpada de 

dentro.”  

Outro objetivo que se apresenta é investigar as multifaces164 de Elza Freire, 

que de certa forma podem se aplicar a cada um de nós. Para tanto, reforçamos, as idéias 

trazidas por Ornelas (2006), como epígrafe nesse subitem, como elemento fundamental 

para o reconhecimento das multifaces de Elza, ao dar ênfase ao aspecto “a companheira 

de luta, a companheira comprometida com o trabalho libertador.” Observamos Elza, 

que luta e se compromete “com” e “pelo” “oprimido”, ao desenvolver com 

companheirismo a sua participação ativa enquanto sujeito, por meio do seu 

comprometimento e trabalho. Sendo assim, acreditamos que longe de ser “apenas a 

esposa, a mãe dos filhos, a amante” afirmando que Elza é “Companheira de luta”. 

                                                 
163

 Essa frase é considerada um marco, pois foi a partir dela que teóricas feministas como Joan Scott irão, 

nos anos 1980, refletir sobre o estabelecimento da diferença entre sexo e gênero (diferença sexual 

socialmente construída). 
164 Nos aportamos ao conceito de multifaces apresentado por Ferreira (1995), Aurélio Buarque de 

Holanda. Dicionário da Língua Portuguesa, São Paulo: Nova Fronteira, 1995: “que se aplica a diversos 

assuntos: pesquisador; multifacetado (que tem muitas facetas”. Entretanto essa definição nos remete, no 

caso específico de Elza, a complementação, quando o mesmo autor entende que faceta é [Do fr. facette] 

pequena face ou superfície; superfície limitante de cristal ou pedra preciosa; cada um dos aspectos 

particulares pelos quais se considera alguém ou algo. Citaremos ainda que multifaces, segundo definição 

do PRIBERAM INFORMÁTICA, 2006. http://www.priberam.pt/default.aspx [consultado em 2009-25-

07].: que pode ser encarado de diversas formas; que apresenta vários aspectos; cuja atividade não se atém 

a um só assunto e, faceta: cada uma das faces das pedras preciosas talhadas. Elza e suas multifaces: a 

pesquisadora de diversos assuntos e de aspectos particulares pelos quais é considerada. Elza e suas 

facetas: faces de cristal ou pedra preciosa talhada. Esse o significado empreendido por nós a dar sentido 

aos objetivos dessa pesquisa.  

 

http://www.priberam.pt/default.aspx
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Ousamos dizer que essa afirmação tem outras razões. Sendo assim, em grande medida, a 

teoria e prática Freireana, os ideais libertadores devem sua existência à presença 

marcante de Elza junto ao trabalho de Paulo Freire. Paulo Freire fala sobre Elza e, ao 

reconhecer salienta: 

Ela era uma “artista” cujo respeito por mim moldou quem eu sou. Ao me 

respeitar, ela desenvolveu muitos aspectos do meu perfil. Por causa disso, 

sem Elza é possível que eu não estivesse aqui falando sobre isso – é possível, 

mas não tenho certeza. É possível que eu não estivesse aqui se não tivesse 

sido pelo amor que tinha pela vida. O amor por mim, pelas crianças, pelo 

povo, pelos alunos e alunas. Sua coragem de criar coisas nunca parou... Estou 

analisando alguns momentos no processo do meu desenvolvimento e por isso 

estou pensando sobre sua influência e suas sugestões.  (FREIRE & 

HORTON, 2002, p. 83).   
 

Entendemos que Elza em suas multifaces, está inserida nesse contexto. Elza 

encontra-se inteira como mulher, mãe, esposa, companheira, educadora, política. 

Entretanto, ainda “na penumbra” está inserida nos fragmentos dessa História, em forma 

de incentivo, solidariedade, trabalho, superação. Lutgardes (2005), com o seguinte 

discurso: “Fui convidado para esta homenagem ao meu pai, mas eu gostaria de falar 

um pouco a respeito da minha mãe, Elza Freire, porque muitas vezes os grandes 

homens aparecem no mundo, na mídia e as suas esposas ficam na penumbra.” (COSTA 

FREIRE, 2005), expressa essa condição de Elza.  

As multifacetas de Elza depuram temas e formas de expressão, alcançadas, 

no conjunto, pela universalidade e originalidade só reservadas àqueles que fazem do 

trabalho político-pedagógico um exercício ao qual se dedicam toda uma vida. Assim a 

multiface da vida de Elza em torno da Educação nos permitiu através da pesquisa re-

escrever a multifacetada História. 

Dando prosseguimento, outro fator importante, levado em consideração para 

a nossa pesquisa, e que igualmente passa a fazer parte dos objetivos é discutir sob a 

perspectiva da Educação e seus espaços formais e informais, com enfoque na 

convivência. Entendemos como Freinet165 que “A educação não é uma fórmula de 

escola, mas uma obra de vida.” (FREINET, 1973, p.16). Isso sugere que a Educação 

seja pensada não somente como um acontecimento escolar, mas também como um 

fenômeno que acontece no âmbito da vida, problematizando atitudes e relações. 

Portanto, esse processo caracteriza-se como experiências que não são restritas ao espaço 

educativo, transformam-se em possibilidades para maior “gentetude”166 e “boniteza” do 

                                                 
165

 Inserido em “Discurso e Prática no confronto da realidade”. FREINET, C. Pedagogia do Bom Senso, 

trad. Ruth Delgado, Lisboa, Moraes Editores, 1973.  
166

 Expressão Freireana, que significa “gente com atitude”.  
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ser humano. Freire (1992), com a afirmação abaixo, narra como se estabelecia esse 

movimento através da experiência ao lado de Elza: 

 

Acho que uma das melhores coisas que podemos experimentar na vida, 

homem ou mulher é a boniteza em nossas relações mesmo que, de vez em 

quando, salpicadas de descompassos que simplesmente comprovam a nossa 

‘gentetude’. Foi esta a experiência que com Elza vivi... a vida, com amor. 

(FREIRE, 1992, p. 64). 
 

A “gentetude” de Elza enfatizada por Paulo Freire como que “Foi esta a 

experiência que com Elza vivi”. Então, conseguimos identificar a “boniteza” da 

convivência, do homem e da mulher, das pessoas, que se experimenta ao assumirmos 

nossa “gentetude”. Percebemos as evidências dos “descompassos” que também 

fizeram parte das experiências e da relação de “boniteza” e “gentetude” de uns para 

com os outros e, especificamente, entre Elza e Paulo Freire delineando a vida com 

amor, através da Pedagogia da Convivência. 

METODOLOGIA 

 

Inicialmente a metodologia baseou-se no levantamento das diversas fontes 

de pesquisa, posteriormente incorporadas ao mapeamento bibliográfico e, utilizamos 

fontes iconográficas inseridas ao texto para estabelecer a composição histórica, o que 

possibilitou movimento e significado entre documentos, fatos e fragmentos, pois Elza é 

o sujeito que regula e configura as temporalidades da pesquisa. Todavia, para a 

participação neste seminário apresentaremos duas figuras, sendo a de nº 1- Elza e Paulo 

Freire na década de 1960 que abre esse texto e, a de nº 2- Elza e Paulo Freire numa 

produção de 2009 para ilustrar matéria publicada pelo Jornal da UNICAMP 

antecedendo as referências bibliográficas.  

Enfatizamos a importância da perspectiva histórica, pois segundo Elza 

Freire: “Às vezes, por ir mais rápido não se faz história e aqui o que se procura fazer é 

história porque é isso que fica, quando formos embora”. (ELZA FREIRE in 

ORNELAS apud GADOTI (Org.), 2006, p. 150). Portanto, é a história de Elza que se 

funde e se confunde à própria História da Educação, mas igualmente é a história que 

permanece e, se constituí no que devemos procurar fazer. 

Os aportes da abordagem qualitativa foram utilizados e estruturados 

segundo uma lógica indutiva. 

Para justificarmos a abordagem qualitativa, segundo Bogdan e Biklen 

(1994), ela abrange a aquisição de dados descritivos, conseguidos pelo pesquisador, 

diretamente com o fato a ser pesquisado, com maior ênfase no processo de constituição 
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do que em seu produto final, preocupando-se também em destacar as perspectivas dos 

sujeitos:  

(...) um campo que era anteriormente dominado pelas questões da 

mensuração, definições operacionais, variáveis, teste de hipóteses e estatística 

alargou-se para contemplar uma metodologia de investigação que enfatiza a 

descrição, a indução, a teoria fundamentada e o estudo das percepções 

pessoais. Designamos esta abordagem por “Investigação Qualitativa”.    

(BOGDAN E BIKLEN, 1994, p.11). 
 

Esta possibilidade, permitida pela interação com e entre o sujeito da 

pesquisa, afigura-se como particularmente relevante neste campo de estudo. Elza 

permanece, como que à margem da História da Educação, assim como marginalizada e 

excluída se faz a Educação de Adultos. Através de Elza, no processo da pesquisa, nos 

deparamos com a empatia em torno dela. Nesse sentido fortalecemos o nosso propósito 

em torno da abordagem qualitativa, com base nas proposições de Monteiro (1998) que 

traz a importante contribuição para os propósitos da pesquisa decorrentes do contexto 

educacional, sócio-cultural e político: 

... que são qualitativas as pesquisas que privilegiam o sentido dos fenômenos 

sociais compreendo-os, como no caso da educação, pelo seu processo e pela 

experiência humana envolvida, mais que pela explicação de seus eventuais 

resultados. (MONTEIRO, 1998, p.20). 

 

Optamos por organizar a estrutura do trabalho consoante a dois critérios: 

pedagógico e psicológico, os quais se desenvolvem numa perspectiva histórica. Ou seja, 

é através da Pedagogia da Convivência defendida por nós e dos “saberes diferentes” que 

o conhecimento é compartilhado, mediante o processo de ensinar-aprender. Portanto, 

partimos do princípio de que a convivência pelo encontro em si é uma relação que 

requer respeito e coerência, agregamos aí as características e conseqüências de ordem 

psicológica. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Iniciamos o desenvolvimento com o conflito de que Elza, mulher amando 

homem mais jovem. Paulo Freire nascido a 19 de setembro de 1921, ela a 16 de junho 

de 1916. Paulo Freire órfão de pai desde os 13 anos de idade, subempregado, professor 

de aulas particulares. Elza filha de comerciário e prendas domésticas, já se formara para 

professora. Elza e Paulo Freire traziam em si para essa convivência muito além do algo 

em comum que se apresentara num primeiro momento: o amor e a educação. 
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O que se percebe e fundamenta o desenvolvimento do trabalho com relação 

a essas questões precedentes, é que Elza passa a representar um novo questionamento 

quanto a esse contexto, podendo se observar possibilidades significativas sobre a 

importância da temática. Podemos apontar como marco dessa nova perspectiva de 

estudos em educação no Brasil o texto “Gênero: uma categoria útil de análise histórica”, 

da pesquisadora Joan Scott, traduzido para o português em 1990 e revisado e 

republicado em 1995. Afinal, a autora argumenta que “o gênero é um elemento 

constitutivo de relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos, 

e o gênero é um primeiro modo de dar significado às relações de poder.” (SCOTT, 

1990, p.86). Nesse trabalho, Scott introduz uma discussão pioneira do conceito que 

passa a ter consideráveis implicações nos estudos brasileiros sobre as mulheres e sobre 

os homens no campo educacional167.  

Nesta perspectiva que o conceito gênero168 passa a ser empregado com um 

forte apelo relacional, já que é no âmbito das relações sociais que se constroem os 

gêneros.  É com base nessa definição que o campo passa a ter um grande potencial de 

análise.  

Scott destaca, que as coisas têm a função de significar algo, tal como as 

palavras e as idéias, possuem uma história. (SCOTT, 1990, p. 265). Elza e sua vida 

dedicada à educação, é essa a história que pretendemos re-escrever. História 

desenvolvida pela convivência junto a Paulo Freire significando ou re-significando a 

pedagogia. Portanto, as considerações de Scott (1990), explicando que gênero, ao 

contrário de sexo, era socialmente construído e refletia sobre todos os aspectos da vida, 

incluindo sexualidade, identidade, política e divisão de trabalho, argumenta que “as 

mulheres e os homens eram definidos em termos recíprocos e nenhuma compreensão de 

um deles podia ser alcançada por um estudo separado.” (SCOTT, 1990, p. 5). Ao 

adotarmos a conceituação de Scott, propomos então, que Elza e Paulo Freire poderão ter 

maiores possibilidades de compreensão, discussão e reflexão se forem analisados e 

estudados sob a perspectiva da Pedagogia da Convivência. 

                                                 
167

 A utilização do termo “gênero”, da forma como foi concebido por SCOTT (1990) trouxe um novo 

olhar para os estudos sobre mulheres: ver a constituição de homens e mulheres de forma relacional. Dos 

anos 1990 para cá, muito se produziu no campo da educação sobre as discussões de gêneros como uma 

construção social, histórica e cultural que se dá de forma relacional. Ampliaram-se as análises até então 

realizadas no campo educacional. Com esse uso, os estudos educacionais passaram a enfocar outras 

dimensões que nos auxiliam a compreender outras relações de poder existentes na educação e em outros 

espaços educativos para além das classes sociais. Portanto, se reconhece que o texto de SCOTT (1990) 

produziu uma mudança nos estudos sobre gênero e educação no Brasil. 
168

 De acordo com Louro (2001) conceito adotado no Brasil no final dos anos de 1980, o qual pretende 

recolocar o debate no campo social. Registra-se uma mudança no olhar sobre a questão: a discussão sai 

do foco biológico e vai para o social, uma vez que é nele que as relações são construídas e reproduzidas.  
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Um dos pontos mais marcantes no desenvolvimento da pesquisa foi o do 

conflito, o qual nos acompanhou durante todo o processo. Entretanto, a firmeza de Elza 

demonstrada nas citações anteriores legitima que foi ela soube lidar com esses pontos 

conflitantes, que confronta a vontade dos pais e, viabiliza, com isso, a opção pelo amor 

e pela educação. Isso reforça o contexto histórico e, sendo assim, diretamente, lutou 

como mulher e educadora, decidindo-se por Paulo Freire. Isso é muito bem representado 

pelo trecho que se segue: 

(...) a educação e os ideais de liberdade e amor incontidos ao Brasil e aos 

brasileiros pobres e oprimidos desperta nos dois. Deste contato e do 

conhecimento mútuo que a educação possibilita, nasce o amor que obriga 

Elza a confrontar a vontade de sua mãe que sonhava para a filha algo melhor 

que um rapaz pobre e, simples professor e mais jovem que ela. Soube lutar, 

também como mulher que apaixonada, queria decidir e optar pelo amor e pela 

educação. (SILVA in SANTIAGO, 1987, Anexo).   
 

Outro aspecto decisivo durante o desenvolvimento se deve que ao 

confrontarmos esses posicionamentos dos pais de Elza com a vontade expressa dela 

própria com referência a Paulo Freire, a contribuição crítica de Bourdieu (1998), 

possibilita a reflexão sobre a questão de honra169 e a instituição matrimonial que se 

configurava e, posteriormente se efetivaria entre Elza e Paulo Freire. 

Dando prosseguimento, a questão pedagógica perpassou todo o 

desenvolvimento da pesquisa. Portanto, compreendemos que o ensinar e o aprender, na 

contemporaneidade, se inserem em uma realidade mutável e imediatista, onde se 

observa o repertório de valores que integram o sentir, o pensar e o fazer. Quando se 

busca contextualizar o significado da educação ao lidar com as diversidades do homem 

e da mulher, as múltiplas dimensões do ser, entendemos que a educação requer uma 

pedagogia da convivência e vice-versa. As duas dimensões se fundam nos conceitos de 

igualdade, amorosidade, justiça social, criticidade, alteridade e liberdade que 

caracterizam a Teoria do Conhecimento forjada por Paulo Freire. Jares (2008) insere 

importante contribuição ao nosso trabalho e, retifica nossos propósitos ao fundamentar a 

Pedagogia da Convivência ao afirmar em seu livro: 

 

Toda relação humana traz consigo certo modelo de convivência que 

pressupõe determinados valores, formas de organização, sistemas de 

relacionamento, metodologias para enfrentar conflitos, formas lingüísticas, 

modos de expressar os sentimentos, expectativas sociais e educativas, 

maneiras de exercer o cuidado, etc. (JARES, 2008).   
 

                                                 
169

 Em algumas sociedades, o sentido de honra, em contraposição à vergonha social, chega a ter estatuto 

de uma instituição, tal é a sua importância (BOURDIEU, 1998). 
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Nessa perspectiva que se deu o desenvolvimento do pesquisa, pois 

entendemos que os processos pedagógicos, ao se organizarem, tornam-se construções 

dialógicas, que influenciarão as relações sociais e os comportamentos dos homens e 

mulheres, das pessoas inseridas nessas organizações. Paulo Freire (2002), com a citação 

abaixo, nos narra de maneira afetiva, cognitiva e intelectiva o processo de discussão e 

construção pedagógica estabelecido entre Elza e ele, quando da experiência e vivência 

dessa Pedagogia da Convivência:  

Descobri, por causa de Elza, que o que eu estava fazendo, quando ensinava 

português, era algo mais que ensinar, era precisamente educar. Não quero 

separar o ensino da educação. Não faz sentido. O que quero dizer é que, 

objetivamente, quando eu estava ensinando a Língua Portuguesa estava 

educando. Mas eu não sabia disso e foi Elza quem me iluminou com relação 

a isso. Subitamente eu comecei a juntar sonhos antigos e a reconhecer 

conexões entre eles. Ficou claro para mim que eu tinha um gosto por fazer 

perguntas, por saber, por ensinar e tive certeza de que era um educador ou 

que teria que me tornar um educador. Essa foi a primeira grande influência da 

Elza sobre mim. FREIRE (FREIRE & HORTON, 2002, p. 83).   
 

Ao ultrapassarmos as linhas do referido recorte, o desafio, portanto, desta 

citação é pensar e sentir a preciosidade e a representatividade destas palavras tão 

importantes à nossa pesquisa. Ao fazermos este exercício de análise, aproximamos as 

diferentes realidades e situações do universo de Elza e Paulo Freire, onde é possível 

agrupar uma série de discussões e reflexões com abordagens convergentes de modo a 

destacar a convivência como fenômeno pedagógico. Isso nos remete a transportá-los 

daquela realidade configurando-os na nossa realidade, numa transposição coerente e 

surpreendente. Elza nos instiga a busca e nos ilumina o encontro ao estabelecer 

possibilidades de conexões entre eles, assim como se procedeu com Paulo Freire. Elza 

nos conduz a descobertas que por sua vez nos conduzem a outros sentidos e 

significados.  

Como destaca Paulo Freire “Não quero separar o ensino da educação. Não 

faz sentido.” (2002, p. 83), igualmente não queremos separar Elza de Paulo Freire e 

vice-versa, por isso salientamos a necessidade de se valorizar tal citação, pois ela remete 

à Pedagogia da Convivência e, portanto, faz e traz sentido, a partir da pesquisa, um 

novo sentido. Ao ampliarmos essa discussão sobre o quanto e como Elza instiga, 

incentiva, impulsiona, reafirmamos que estas questões integram nossa tese de estudo. 

O que se percebe, quanto à convivência, é que muitas reflexões e debates 

são realizados na retórica, porém não são efetivados em ações concretas, que passa a 

representar o grande desafio, alia-se aí, também, a educação. Porém, na citação anterior 

analisamos que acontece o inverso. Enquanto Paulo Freire descobre a diferenciação 

entre ensinar e educar, reconhece que sua descoberta se deve às inferências de Elza. 
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Portanto, convivência e educação se complementam. Daí, apontarmos a possibilidade da 

construção de uma proposta de formulação para uma Pedagogia da Convivência, que 

avance para teorias e práticas capazes de mobilizar ao convívio pedagógico, permitindo, 

assim, ações para o descobrimento das próprias capacidades de cada um, perceptíveis 

através da convivência e da História. 

 

CONCLUSÕES 

 

Embora este trabalho não tenha esgotado as possibilidades e esmiuçado a 

questão da importância de Elza Freire para a História da Educação Brasileira, 

acreditamos que, a partir dele, é possível apontar contribuições da educadora e 

intelectual para esta área, bem como fomentar o interesse de outros pesquisadores. Pois, 

essa busca não termina com o findar dessas páginas, da mesma maneira que a pesquisa 

não se encerrou no ponto final da dissertação.  

Diante desta possibilidade destacamos o caráter de inconclusão que envolve 

este processo e esta busca, ao comungarmos da idéia de que somos seres incompletos e, 

portanto, “programados para aprender”, como destaca Paulo Freire: “aí se encontram as 

raízes da educação, mesma, como manifestação exclusivamente humana. Isto é, na 

inconclusão que dela têm. Daí que seja a educação um que fazer permanente”. 

(FREIRE, 2006 a, p. 73). Assim sendo, a pesquisa terá continuidade num processo 

permanente da busca de novos saberes, pois o sonho e a luta por uma Educação que 

humanize mais as pessoas e torne o mundo melhor permanecerá nas atitudes amorosas 

de tantos quantos acreditem ser isso possível. 

Apontamos como conclusão também para o tema discutido neste trabalho, 

mediante o recorte temático proposto, de acordo com Bourdieu (1998) o casamento é 

político, pois visa à preservação não só da casa, mas também da honra. Por outro lado, 

cada casamento implica um risco representado, entre outros fatores pelo dote, mesmo 

porque sempre há a possibilidade de que este tenha de ser devolvido. Assim é preciso 

considerar cada casamento realizado (ou não realizado) e não a troca matrimonial em 

abstrato. O caráter político do casamento conduz Bourdieu (1998) à noção de jogo170: 

cada casamento é um lance como num jogo de cartas; cada casamento individual é o 

                                                 
170

 Se as trocas matrimoniais se fazem num campo de jogo e se cada casamento implica risco, o sucesso 

nesse jogo depende da habilidade de quem joga. Para Bourdieu (1998) o “verdadeiro sujeito” é a “casa”, 

o que faz sentido quando se quer enfatizar o caráter englobante desta, existindo também um sujeito mais 

concreto, conforme Woortmann (2004).  
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resultado de um jogo de estratégias e depende de cada casamento anterior. Cada 

casamento tem, pois, sua temporalidade. Nesta perspectiva de que as estratégias 

matrimoniais são estratégias sociais, fundadas no conceito de “habitus”, analisamos que 

para Elza o casamento trouxe aparentemente não ascensão social, ao passo que para 

Paulo Freire o casamento representou estratégia de ascensão social, bem como, que o 

casamento entre Elza e Paulo Freire enfatizou os sujeitos e não as estruturas. 

É oportuno concluir, especialmente sob a perspectiva psicológica adotada 

para esse trabalho que Elza e Paulo Freire demonstraram ser pessoas habilidosas em sua 

relação conjugal. Portanto, ambos compartilharam de maneira, teoriza e prática, os 

chamados “mecanismos de reparação” que são modos de tentar fazer com que as coisas 

possam melhorar, evoluir, através de expressão de comentários e de apontamentos que 

denotem os sentimentos de quem se expressa. Isso foi amplamente demonstrado pela 

atuação que testemunharam no campo pedagógico. 

Ainda enfatizamos o surgimento de categorias denominadas “Elzanianas”, 

concluímos que é possível, sim, pesquisar Elza Freire, essa personagem histórica e 

sobretudo, identificar a sua participação no pensamento e na práxis de Paulo Freire. 

Portanto, ressaltamos que para melhor compreender a Pedagogia Freireana e a própria 

História da Educação no Brasil e, em particular a História da Educação de Adultos é 

imprescindível perpassar a atuação e o legado de Elza Freire, levando-se em conta as 

suas contribuições. Para terminar propomos a seguinte crítica-reflexiva, ao afirmarmos 

que se não fosse Elza Freire, a História teria sido outra.   

 

 
Figura 2 - Elza e Paulo Freire (2009) 

Fonte: Jornal da UNICAMP (Ano XXIII, nº 435) 
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EIXO 5 –  PRÁTICAS EDUCATIVAS E 
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PROCESSOS ENSINO-APRENDIZAGEM TECNICISTA: 

PREJUIZOS PARA A INTERDISCIPLINARIDADE E PARA A 

CIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO  
 

Alessandra Aparecida Franco – Faculdade Triângulo Mineiro 

Wilter Furtado – Faculdade Triângulo Mineiro 

 

INTRODUÇÃO 

Teorias da Administração, formação do Administrador e Interdisciplinaridade são temas 

que estão sempre em voga em função de suas importâncias no contexto do ensino 

superior, da evolução da ciência da administração e da formação do Administrador. 

Preliminarmente é preciso que se diga que as raízes da interdisciplinaridade estão 

fincadas em solo mais profundo do que se imagina porque ela se estabelece antes dos 

processos ensino-aprendizagem propriamente ditos; recebe configurações que vão desde 

a missão, que permeiam a visão, e com notável peso nos objetivos da Instituição de 

Ensino. Assim, é hora de se quebrar o paradigma de que a interdisciplinaridade se 

estabelece unicamente pelos processos pela interseção e integração de pessoas e de 

conteúdos. Os cursos de Administração por várias razões inserem-se num mercado 

altamente competitivo e para enfrentá-lo a principal arma usada é um apelo 

mercadológico estribado na formação do aluno para o mercado de trabalho. Esta 

proposta por si só dado o caráter tecnicista que reveste os projetos pedagógicos, gera 

sérios problemas relacionados com a interdisciplinaridade e por conseqüência com o 

resgate da importância das teorias da administração na formação do Administrador. O 

tecnicismo afasta o aluno do ambiente de pesquisas retirando do meio das realidades 

pesquisadores que poderiam alavancar o desenvolvimento das teorias; correndo o risco 

de que elas no futuro passem a ser simplesmente peças de laboratórios ou que fiquem 

sob o monopólio de pesquisadores profissionais. O estudo tem por objeto o curso de 

Administração de uma IES do Triângulo Mineiro e por objetivo levantar e discutir os 

possíveis efeitos do modelo de formação tecnicista sobre a interdisciplinaridade e na 

aplicação, discussão e evolução das teorias administrativas nos processos ensino-

aprendizagem das disciplinas profissionalizantes. O pressuposto é de que uma disciplina 

restrita aos seus conteúdos e processos não pratica a interdisciplinaridade e não 

consegue contribuir para a evolução das teorias da administração. O estudo foi 

orientado pela seguinte questão: “O foco na formação tecnicista compromete a 

interdisciplinaridade e pode trazer prejuízos à evolução das teorias administrativas?" A 

relevância do estudo situa-se não somente por discutir a interdisciplinaridade como 

ferramenta de resgate da importância das teorias da administração, quanto pela 



587 

 

contribuição que pode dar às instituições que oferecem o curso de administração no 

sentido de rever os seus objetivos e processos.     

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. A Interdisciplinaridade 

(Severino, 2002, p.11): ressalta que até os dias de hoje não se conseguiu definir, 

precisamente, “o que vem a ser essa vinculação, essa reciprocidade, essa interação, essa 

comunidade de sentido ou essa complementaridade entre as várias disciplinas” Araújo e 

Salgues (2005, Apud FERREIRA, 2001; JAPIASSÚ, 1976; DIAS 2002), ressalta o 

cuidado que se deve ter na aplicação prática da interdisciplinaridade para evitar 

distorções tanto do conceito quanto de prováveis disfunções na sua aplicação. Dias 

(2002), ressalta que o conceito de interdisciplinaridade deve, antes de tudo, romper com 

a dicotomia dos papéis conferidos àqueles que ensinam e aos que aprendem. Em função 

do escopo do presente trabalho tais referências se relevam porque ele objetiva 

exatamente levantar a ausência da interdisciplinaridade nos cursos cujos projetos e 

processos são voltados para a formação tecnicista provocando prejuízos para a evolução 

dos fundamentos das Teorias da Administração na formação de um Administrador. 

Araújo e Salgues (2005, Apud MARIA DE LOS DOLORES; TAVARES, 2001; 

LUCARELLI, 2001; LÜCK, 2002, p.64). advogam uma interpretação da 

interdisciplinaridade rompendo com a individualidade e com o absolutismo de uma 

disciplina. Lück (2002) afirma ainda que a interdisciplinaridade não é a superação 

apenas dessa visão fragmentada das disciplinas, mas também da realidade, atribuindo 

como causa a esta visão fragmentada o racionalismo técnico. Assim, pode-se inferir que 

existe um grande número de problemas para a prática da interdisciplinaridade. Em 

última análise não haverá interdisciplinaridade enquanto não se conscientizar que os 

projetos pedagógicos devem ser elaborados pelos colegiados e rompendo com o foco de 

formar para o mercado de trabalho, e; em função de não se saber que papéis, funções e 

habilidades que o aluno precisará dentro desse mercado. A disputa pela importância das 

disciplinas fragmenta os conteúdos gerando procedimentos meramente tecnicistas e mal 

processados, excessivamente lúdicos, focados na especialização, em detrimento da 

criação e busca de soluções para um problema real. Tudo isso sob a conivência dos 

alunos que são condicionados a comungar o mesmo ponto de vista que precisam 

aprender a fazer para enfrentar o mercado de trabalho. A comunicação entre os 

especialistas – leia-a docentes - não passa de uma ficção no bojo do projeto pedagógico 
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e com mais força na sala de aula. Os procedimentos tentam de forma infrutífera, 

eliminar a distância entre os papéis atribuídos ao aluno e ao professor sob a égide 

daquela formação, colocando-os num palco onde se encena a satisfação o conhecimento 

e a interdisciplinaridade. Todos estão fora das realidades. Isso é corroborado quando se 

afirma que a interdisciplinaridade também pode ser entendida como sendo o processo 

que “envolve a integração e o engajamento de educadores, num trabalho conjunto, de 

interação das disciplinas do currículo escolar entre si e com a realidade, de modo a 

superar a fragmentação do ensino” (LÜCK, 2002, p.64). Assim sendo, pode-se dizer 

que a interdisciplinaridade é a incorporação dos “resultados de várias disciplinas, 

tomando-lhes de empréstimo esquemas conceituais de análise a fim de fazê-los integrar, 

depois de havê-los comparado e julgado” complementa Japiassú (1976, p.32). Araújo e 

Salgues (2005, p. 1), ressaltam que a intensa especialização das disciplinas científicas, 

ocorrida, principalmente, a partir do século XIX, leva, cada vez mais, a uma 

fragmentação crescente do horizonte epistemológico, complementa Japiassú (1976). 

Queiramos ou não é um modelo de formação voltada para o mercado. Por Araújo e 

Salgues (2005) “O aluno de ensino superior tem se formado com base em 

conhecimentos que são, na verdade, uma colcha de retalhos, uma justaposição de 

informações, de especializações” (BELLINASO, 1998, p.51). Ainda pelo estudo de 

Araújo e Salgues, nesse sentido, Nogueira e Geraldi (1994 apud MIRANDA; SOUZA; 

BARBOSA JÚNIOR, 2002) destacam que a realidade é interdisciplinar e, se por conta 

de facilidade didática, perdendo assim a visão do conjunto. Araújo e Salgues (2005, 

apud Santomé 1998, p.127) salienta que em um modelo disciplinar, “cada professor 

preocupa-se apenas com sua matéria, considerando-a sempre a mais importante e 

forçando o conjunto de estudantes a interessar-se só por ela, podendo recorrer [...] à 

desvalorização de outras que considerar rival”. Os autores lembram ainda que o saber 

disciplinar, na medida em que é aprofundado, gera a especialização levando o 

especialista a acumular conhecimentos lacunares, não dominando nem mesmo uma área 

específica do conhecimento (DIAS, 2002). E não é isso que o mercado espera de um 

bom profissional hoje.  

 

2.2. Pesquisa no Curso de Administração  

Araújo e Salgues (2005) “A universidade é um espaço, por excelência, de produção e 

aquisição de conhecimentos, relevando, em particular, a sua articulação no domínio da 

investigação” afirma Pereira (2001, p.3). Ainda segundo este autor, “a pesquisa, 

compreendida como processo formador, é um elemento constitutivo e fundamental do 
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processo de aprender a aprender – aprendendo e, portanto, prevalente nos vários 

momentos curriculares” (PEREIRA, 2001, p.9). A pesquisa, para Demo (1992), deveria 

ser vista como princípio científico, para demarcar o absurdo que é o mero ensinar e o 

mero aprender. O autor acrescenta que “quem pesquisa, tem o que ensinar; deve, pois, 

ensinar, porque ‘ensina’ a produzir, não a copiar. Quem não pesquisa, nada tem a 

ensinar, pois apenas ensina a copiar” (DEMO, 1993, p.128). Demo (1992, p.51) 

complementa que “é importante compreender que sem pesquisa não há ensino. A 

questão da interdisciplinaridade, assim sendo, parece estar relacionada à prática da 

investigação científica. Nesse sentido, Japiassú (1976, p.51) adiciona que a 

“interdisciplinaridade reivindica as características de uma categoria científica, dizendo 

respeito à pesquisa”. “Assim, também na esfera da pesquisa, a exigência da 

interdisciplinaridade se faz presente”, complementa Severino (2002, p.18-19). Preocupa 

pensar que sem incentivo à pratica da pesquisa as teorias da administração continuarão 

longe das realidades e processadas apenas nos laboratórios da academia. Altheman 

(1998) leciona que a interdisciplinaridade se apresenta como suporte à ciência e a 

pesquisa e, no processo educacional, ajuda a minimizar o espaço vazio que se coloca 

entre a atividade profissional e a formação escolar do indivíduo. A preocupação dos 

autores deste trabalho quanto ao futuro das teorias da administração sem a prática da 

interdisciplinaridade é corroborada por  O mesmo autor leciona: “a integração é 

entendida como um momento, uma possibilidade de atingir-se uma interação futura, 

para, daí, chegar-se à interdisciplinaridade”. Para não fugir dos papeis da Universidade 

lembramos Veiga (2005): “A docência universitária exige a indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão. Sem pesquisa e reflexão não haverá ciência.  Continua o 

enfocando que o conhecimento científico produzido pela universidade não é para mera 

divulgação, mas é para a melhoria de sua capacidade de decisão. O FORGRAD (2004) 

considera que o ensino como extensão "[...] aponta para a formação contextualizada às 

agudas questões da sociedade contemporânea” (p. 31).   

 

2.4. Ensino e Formação do Administrador   

O modelo econômico contemporâneo não reserva espaços para os especialistas e 

tecnicistas. Urge repensar sobre uma sociedade em constantes transformações onde a 

evolução não encontra mais limites. Historicamente, de acordo Araújo e Salgues (2005, 

apud CORREA 2001), o modelo do administrador foi se configurando com maior 

ênfase no âmbito da racionalidade técnica e no uso da racionalidade instrumental. Esta 

caracterização orientou e sustentou, por décadas, a formação de profissionais assentada 
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em valores e princípios comprometidos tão unicamente com a dimensão econômica. 

Isso foi incrementado com o aumento da competição nos cursos de Administração que 

continuam dominados pelo excesso de tecnicismo, e totalmente isolados da produção 

científica. Araújo e Salgues (2005, apud GUERRA 2001), não é mais esperado do curso 

de graduação em Administração a formação de profissionais que respondam somente às 

necessidades do mercado ou seja, o administrador, como acontecia antigamente, não 

deve ser treinado com vistas apenas à solução de problemas, espera-se mais de um 

profissional em um mundo em transformação constante. “Quando a especialização 

resvala para o encerramento em detalhes, faz perder a noção do todo, dificultando o 

diálogo com a realidade” (DEMO, 1992, p.49). A questão de escolher os objetivos em 

uma Instituição de Ensino é realmente determinante. Araújo e Salgues (2005) ressaltam 

que encarar as questões referentes às demandas de novas concepções e qualificações do 

trabalho do administrador no sentido de incorporá-las nas suas políticas e práticas de 

ensino (CORRÊA, 2001) é determinante. Gomes (2005) ressalta a aplicabilidade de tais 

teorias para explicar avanços em estudos sobre os comportamentos das rotinas 

integradas das organizações e de seus membros. Segundo ele a evolução constante nas 

teorias de administração e a existência de uma convergência para estudos sistêmicos 

têm mudado drasticamente a forma de analisar a conduta das organizações e seu 

comportamento de atuação. Para ele o envolvimento de uma visão integrada da 

organização e do seu posicionamento externo é o ponto crucial da questão. Nem por 

isso o ensino da administração deve se caracterizar por subsistemas. Estão claras as 

limitações de uma administração modulada e a importância do escopo de administrar na 

conformação da gestão. Guilhoto (2001, apud PETER SENGE, 1990), autor do livro “A 

Quinta Disciplina”, as organizações que aprendem são aquelas onde as pessoas 

continuamente expandem sua capacidade de criar novos padrões de pensamento, 

aprendendo, continuamente, a trabalhar juntas, em equipe. O raciocino é análogo e 

correto quando pensamos formar um administrador que irá dirigir organizações que 

precisam aprender. Na sua pesquisa Guilhoto (2001 apud MCGILL, 1995) defende que 

a visão estratégica desse tipo de empresa estabelece a aprendizagem como fonte única 

de construção de vantagens competitivas sustentáveis. Assim, formar um Administrador 

é antes de tudo formar um estrategista, ao invés de um tecnicista. Araújo e Salgues 

(2005) citam ainda que por conta da disciplinaridade, da dissociação de conhecimentos, 

um sinal impressionante de nosso tempo. Ainda segundo Guilhoto (2001 apud, CAPRA 

1991, p.22; apud LÜCK, 2002, p.28), “é o fato de que as pessoas que se presumem 

serem especialistas em vários campos já não estarem capacitadas a lidar com os 
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problemas urgentes que surgem em suas respectivas áreas de especialização”. Segundo 

Lück (2002, p.29), é a “falta de visão globalizadora sobre os fenômenos, a qual se 

constitui em condição que permite vê-los em sua interligação e interdependência com os 

demais”. É tudo que contraria os fundamentos e que faltariam a um bom administrador. 

Araújo e Salgues (2005) ressaltam que devido à falta de articulação entre as disciplinas, 

a formação dos administradores tornou-se essencialmente técnica e fragmentada em 

grupos disciplinares. Os profissionais da Administração são ensinados a enxergar os 

fenômenos organizacionais como eventos independentes, não sendo capazes de perceber 

os padrões sistêmicos de comportamento, subjacentes aos problemas. Araújo e Salgues 

concluem também que apesar de todas as evidências de que a preocupação com a visão 

holística está ganhando forças, a estrutura fragmentada dos currículos dos cursos de 

graduação em Administração continua predominando nas escolas. É preciso repensar os 

papéis de uma Instituição que ministra tais cursos. Parafraseando o autor, o professor ou 

a disciplina não podem ser os únicos responsáveis pelo [  ] desenrolar do processo 

ensino-aprendizagem (ALTHEMAN, 1998, p.2). A administração de empresas, que lida 

com problemas tão díspares como os de natureza humana e técnico-operacional, 

encontra na interdisciplinaridade uma maneira de sensibilizar estudantes não só em 

relação às questões técnicas, mas principalmente em relação ao aspecto comportamental 

envolvido no processo de gestão (MIRANDA; SOUZA; BARBOSA JÚNIOR, 2002, 

p.2).  

 

2.5. Conhecimentos e Habilidades do Administrador 

Para Stoner e Freeman, (1999, p. 5) as funções de planejar, organizar, liderar e controlar 

(abordagem clássica) da Teoria da Administração na prática mostra que essas quatro 

funções não se relacionam de maneira isolada, ao contrário se apresentam como grupos 

funcionais que se interagem nas inúmeras atividades dentre as diversas áreas funcionais 

das organizações. Esta posição é um consenso entre todos os pesquisadores como: 

Maximiano (2004), Bateman e Snell (1998), Meireles Paixão (2003), Caravantes 

(2005), Andrade e Amboni (2007) entre outros. É mister entender que a formação do 

Administrador possui um eixo conceitual bem definido e que é perfeitamente 

mensurável. Caravantes (2005, p. 5) explica que “para as organizações alcançarem o 

desempenho esperado precisam contar com as funções que englobam o processo 

administrativo, conhecidas por funções do administrador”. Partindo da idéia de que em 

qualquer nível da administração o administrador usa de conhecimentos e de habilidades 

para executar aquelas funções, depreende-se que o desempenho do Administrador não 
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se restringe aos conhecimentos técnicos como do desenvolvimento de habilidades o que 

não é fácil sem a presença da interdisciplinaridade nos processos de ensino. Da mesma 

forma que não é fácil instrumentalizar um Administrador para ocupar os vários níveis 

das funções administrativas definidas por (CARAVANTES, 2005), para o gerente de 

alto nível; para o administrador no nível tático ou médio, e; os administradores 

operacionais ou administradores de primeira linha. É a partir daí que o decantado 

mercado de trabalho se desconfigura não deixando nenhuma margem que justifique a 

escolha de um daqueles níveis para formar o Administrador especialista. Para 

Caravantes (2005), as habilidades gerenciais exigidas em todos os níveis da hierarquia 

organizacional variam justamente em função das responsabilidades de cada nível. Isso 

nos autoriza pensar que a formação do Administrador deve visualizar uma formação 

eclética sendo porquanto inaceitável dissociar ou materializar o conhecimento técnico, 

ou deixar de oportunizar o desenvolvimento das habilidades dos alunos de forma 

departamentalizada ou isolada, por disciplina. O mesmo autor (2005: 393) ressalta que 

“embora os gerentes de alto nível, de modo geral, devam possuir habilidades de 

planejamento organização, liderança e controle, certas habilidades específicas à função 

são mais importantes em um nível do que em outro”. Basta buscar nas conceituações de 

Stoner & Freeman (1994 p. 5;7) que se verá que tal afirmativa fica patenteada. Não são 

diferentes a visão de outros autores. Bateman e Snell (1998 pg. 36) deixa isso bem 

claro. Para eles reconhecer e entender isso não assegura o sucesso. “Os administradores 

necessitam de uma gama de habilidades para fazer essas coisas com sucesso. 

Habilidades são conhecimentos específicos que resultam de entendimento, informação, 

prática e aptidão”. Andrade & Amboni (2007 p. 5) também não pensam diferente. 

Seguindo as definições, para os autores Planejar, diz respeito às implicações das 

decisões tomadas hoje para um futuro próximo; Organizar, compreende a distribuição 

do poder, das tarefas, das responsabilidades e da prestação de contas. A organização 

também expressa a distribuição otimizada dos recursos em uma empresa; Dirigir, 

envolve os estilos de liderança e de direção utilizados pelos gestores para motivar as 

pessoas a atingir os objetivos propostos e proporcionar o sentido da missão; Controlar, 

demonstra a compatibilidade entre os objetivos esperados e resultados alcançados. O 

produto principal da função controle é a informação. O que nos preocupa é pensar que 

no ensino da Administração tais conceitos sejam estancados ao Plano da Disciplina de 

TGA e que a partir daí sejam substituídos por processos técnicos do fazer em detrimento 

da dimensão estratégica que envolve o pensar e a evolução. Para Caravantes (2005 p. 

394:396) as habilidades necessárias ao Administrador: Habilidades Técnicas, 
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Habilidades Humanas e Habilidades Conceituais. Andrade & Amboni (2007 p. 11:13) 

ao definirem a Estrutura das Habilidades do Administrador definem não pensam 

diferentemente levando-nos ao mesmo destino. Resumindo a posição dos autores a 

Habilidade Técnica, é quando o indivíduo tem domínio da atividade que realiza. 

Ocorrem, portanto, principalmente nas funções técnicas. As Habilidade Humanas, 

demonstram a capacidade de as pessoas trabalharem com eficácia como membros de 

uma equipe. Habilidade Conceitual, é o que chamamos de visão sistêmica e que envolve 

a habilidade de visualizar a organização como um conjunto integrado. Habilidades 

Gerenciais (Liderança,  Comunicação, Negociação, Técnica, Empreendedor,  

Coordenação,  Instrutor (coach))  Se, observarmos detidamente os conceitos e o fulcro 

de cada uma das habilidades ficamos convencidos de que elas se inovarão a todo tempo 

dado a dinâmica das organizações e que não são adquiridas de forma 

departamentalizada ou isolada. Caravantes et Al (2005) ao definirem as dificuldades de 

formar o administrador ressaltam que o propósito da educação em Administração é 

também sensibilizar os estudantes para as realidades técnicas e culturais, de forma 

indissociáveis, além do conhecimento. Completando o raciocínio Meireles e Paixão 

(2003) lecionam que os cursos de formação de administradores devem se dotados de 

conteúdos programáticos focando prioritariamente na investigação, na criatividade e a 

na visão multidisciplinar. Andrade e Amboni (2007 p. 13) cristalizam as preocupações 

que devem acercar às faculdades de Administração: “Nas faculdades, deve haver uma 

preocupação especial com o comportamento do aluno representado pela sua capacidade 

de pensar, definir situações organizacionais e diagnosticar e propor soluções tudo dentro 

de um contexto maior. Furlani (2001, p.15) generalizando as razões de suas 

preocupações com a natureza e com os objetivos do ensino universitário preconiza que 

“A globalização impôs um paradoxo ao ensino universitário, justamente quando a 

universidade e a formação geral, científica e humanista, idealizadas por filósofos de 

todos os tempos, poderiam se concretizar por meio do progresso técnico. Em vez disso, 

a universidade tende a abandonar o seu caráter universal, humanista, para se tornar 

instrumental” É nesse ponto que efetivamente devemos nos preocupar com um ensino 

voltado para o pseudo mercado de trabalho fundado no tecnicismo. Teodoro e & 

Vasconcelos (2005, p.36) se mostram céticos quando abordam sobre a natureza dos 

processos de aprendizagem considerando individualidade do elemento humano. A idéia 

da interdisciplinaridade, da totalidade e da busca de fundamentos de estudos na 

realidade que deve marcar os processos são ressaltadas pela visão de Moreira (2003, p. 

65): “No caso específico do processo ensino-aprendizagem, há quatro elementos de 
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realidade que devem compor o paradigma: o professor, o aluno, o conteúdo e as 

variáveis ambientais, ligadas às características da escola, cada um desses elementos 

exerce maior ou menor influência no processo”. Evidentemente que processos 

desprovidos daquelas preocupações, focados apenas no processo ensino-aprendizagem 

podem provocar disfunções comprometedoras. Gil (2005 p. 27) confirma isso. Para ele 

“Dentre os vários aspectos referentes à ação do professor, um dos mais importantes 

refere-se à ênfase colocada no ensino e na aprendizagem. Para alguns autores, 

especialmente Abreu e Maestro (1985, p.5), o problema central na sala de aula é “a 

opção que o professor faz pelo ensino que ministra ao aluno ou pela aprendizagem que 

o aluno adquire”. Em pesquisa com os alunos sobre o processo ensino-aprendizagem 

aplicado pela disciplina Teoria Geral da Administração, os autores do presente trabalho 

levantaram que em função dos objetivos da IES e das demais dificuldades inerentes à 

prática interdisciplinar, as atividades no sentido de oportunizar aos alunos o 

desenvolvimento de suas habilidades, pela tentativa de induzir o formando no 

desenvolvimento daquelas habilidades pode gerar no processo ensino-aprendizagem 

problemas ou disfunções. O principal deles é que a TGA como conteúdo, ao ser passado 

de forma fragmentada, modulada ou capitulada (cada uma com sua ênfase e tempo), e; 

apenas pelo relato histórico-conceitual, distancia a visão dos alunos na construção de 

suas habilidades e reduz enormemente o poder de abstração daqueles fragmentos. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este estudo tem como base o levantamento de dados primários, através de pesquisa 

realizada com os alunos do 4º ano de Administração de um Curso do Triângulo 

Mineiro, ocasional, no mês de junho de 2008, em apenas uma etapa, de forma 

quantitativa e censitária, através de um questionário estruturado e presença dos 

pesquisadores. Por se restringir aquele curso pode ser considerado como um estudo de 

caso. Como método da pesquisa exploratória, o estudo de caso, possui uma 

característica fundamental que é a de que “os dados podem ser obtidos em tal nível de 

profundidade que permitem caracterizar e explicar detalhadamente os aspectos 

singulares do caso em estudo” (MATTAR, 1996, p.22). Yin (2001) salienta ainda que o 

estudo de caso viabiliza maior profundidade na análise que outras estratégias não 

permitiriam. Foram pesquisados 57 alunos do curso de Administração que  estavam 

cursando ou que já haviam cursado as disciplinas profissionalizantes ofertadas pelo 

curso. Na análise dos dados, usou-se dos procedimentos estatísticos do cálculo do 
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Ranking Médio e do Qui-Quadrado para garantir maior credibilidade e segurança nos 

resultados e nas conseqüentes análises.  

 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1. Prática da Interdisciplinaridade no Curso Analisado 

Com a finalidade de identificar a prática da interdisciplinaridade alguns indicadores 

foram trabalhados, revelassem a participação dos alunos nos processos como sinais de 

interdisciplinaridade e outros que revelassem diretamente tais práticas.   

4.1.1. Sinais da Prática da Interdisciplinaridade 

A participação efetiva dos alunos nos organismos, principalmente na Empresa Júnior 

num curso de Administração, Diretórios e nos Projetos Institucionais é um indicador 

interessante no que diz respeito à interdisciplinaridade. 

    Tabela 1 – Indicadores de Participações dos Alunos nos Organismos Acadêmicos 
Participações dos alunos Nunca 1 vez Pouca 

Vezes 

Sempre 

Projetos da Empresa Júnior 52 2 3 0 

Diretoria da Empresa Júnior 53 1 3 0 

Projetos do Diretório Acadêmico 53 3 1 0 

Diretoria do Diretório Acadêmico 26 24 7 0 

Ações, Programas ou Campanhas Sociais promovidos pela 

Faculdade ou por seus professores   

26 24 7 0 

Reuniões dos Colegiados do Curso 53 3 1 0 

Fonte: Elaborado pelos Pesquisadores 

Os resultados revelam que a participação dos alunos em organismos que se traduzem 

em elo da interdisciplinaridade e que os remetem ao contato com as realidades, no curso 

pesquisado, foi comprometida. No caso, há com certeza uma grande perda de 

oportunidades para aplicar, discutir e testar as teorias administrativas, fato que nos leva 

a inferir que o aluno que não participa de tais processos, dificilmente está inserido em 

processos interdisciplinares e não se dedica a pesquisar as realidades das teorias 

administrativas. 

4.1.2. Integração Interdisciplinar 

A prática interdisciplinar é revelada por dados que indicam a integração, correlações e 

participações conjuntas das disciplinas nos processos. 

 

 

Tabela 2 - Comportamento das Disciplinas nos Processos Interdisciplinares 
Comportamento dos Processos das Disciplinas Citações para as oito (8) disciplinas 

Indicadores de Interdisciplinaridade Nunca Raramente Algumas 

vezes 

Sempre 

Grau de Integração das Disciplinas (relações ou 

correlações de conteúdos, trabalhos conjuntos, 

integração de professores em palestras ou aulas) 

178 100 113 65 

Fonte: Elaborado pelos Pesquisadores 
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As citações demonstram que nas oito disciplinas pesquisadas a prática interdisciplinar é 

insignificante. Há pouca incidência de trabalhos desenvolvidos conjuntamente e quase 

não se usa professores de outras disciplinas para fazer palestras ou ministrar aulas em 

torno de um problema comum. 61% das citações apontam para a falta de integração de 

conteúdos e de pessoas no curso pesquisado. Não há como negar a distância que 

processos como este coloca entre o aluno e pesquisas que poderiam alavancar estudos 

sobre as teorias da Administração. 

4.1.3. Participação em Pesquisas de Campo 

Com a finalidade de avaliar melhor a intenção de interdisciplinaridade, fundamental 

para o desenvolvimento de sua prática, levantou-se o comportamento das oito (8) 

disciplinas em relação à pesquisa de campo. 

Tabela 3 – Comportamento das Disciplinas nos Processos Interdisciplinares 
Participação em Pesquisas de Campo Citações 8 

Disciplinas 

Nunca foi exigido pelas disciplinas nenhuma pesquisa deste tipo 343 

Participei de uma única pesquisa envolvendo as disciplinas.                           52 

Participei de mais de uma pesquisa envolvendo as disciplinas. 37 

Participei de várias pesquisas envolvendo as disciplinas. 24 

Fonte: Elaborado pelos Pesquisadores 

Como se vê a participação de alunos em pesquisas de campo envolvendo mais de uma 

disciplina para a solução de um problema comum (indicador mais consistente da 

interdisciplinaridade) comprova a distância interdisciplinar que as disciplinas do curso 

se posicionam. Pode-se ler nas 456 citações que 75,2% recaíram na opção “nunca foi 

exigido trabalhos interdisciplinares”. Os efeitos disso são danosos, primeiramente, deixa 

de oportunizar ao aluno a discussões sobre o mundo das realidades, à luz das teorias; 

inibe o desenvolvimento do interesse pela pesquisa; e; restringe as teorias da 

administração no mero campo dos conceitos e da inércia. 

 

 

4.1.4. - Posição que as Disciplinam assumem em relação ao Curso 

Outro indicador sobre a interdisciplinaridade e sobre a contextualização das teorias 

administrativas é a posição das disciplinas em relação ao curso. 

     Tabela 4 – Posição que as Disciplinam assumem em relação ao Curso 
Visão do Comportamento da Disciplina em Relação ao Curso Citações  X2 

A disciplina é totalmente individualizada e considera-se absolutamente 
como a mais importante do curso, pelos próprios objetivos, não 
demonstrando preocupações com o curso. 

44 Sem  

Associação 

A disciplina passa a impressão de que ela é uma parte de um todo (curso) 
sem, entretanto, se preocupar com as demais disciplinas que compõe o 
curso.  

72 Sem  

Associação 

A disciplina passa a impressão de que ela é apenas uma parte do todo 204 Sem  
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(curso) e que todas as demais disciplinas possuem o mesmo peso na 
formação daquele todo.  

Associação 

A disciplina é totalmente voltada para o todo (curso), estabelecendo 
sempre, ações que fazem conexões e relações com as demais disciplinas, 
visando os objetivos gerais do curso.   

136 Sem  

Associação 

Fonte: Elaborado pelos Pesquisadores 

Os resultados revelam certo paradoxo, talvez em função das próprias limitações que 

possui toda pesquisa. Embora as citações indiquem que aproximadamente 25% das 

ações das disciplinas (44 + 72 = 116 citações) são totalmente individualizadas; 44% 

(204 citações) revelam que o aluno percebe que a disciplina valoriza as demais 

disciplinas. Ocorre que valorizar é uma coisa, integrar, correlacionar, relacionar e fazer 

conexões são coisas totalmente diferentes. Conclusivamente apenas 29% (136 citações) 

sinalizam para a prática da interdisciplinaridade. Mais do que isso o cálculo do X2 

mostra que todas as disciplinas, não fazem nenhuma associação de suas ações com 

aquelas variáveis. Com isso fica provada a departamentalização das disciplinas 

provocando danos às teorias da administração limitados aos conceitos e técnicas 

estanques no âmbito de cada uma das disciplinas. 

 

4.2. Contribuição para o Incentivo às Pesquisas nas Áreas da Administração  

Com a finalidade de cristalizar a idéia, a pesquisa levantou as principais contribuições 

que uma disciplina poderia dar no sentido de incentivar pesquisas na área da 

Administração. 

Tabela 5 - Contribuições para a Formação Científica e Incentivo às Pesquisas. 
Contribuições dadas pelas disciplinas na formação científica e em 

pesquisas em administração 

R.Médio X2 

1 Incentivou-me para pesquisas bibliográficas para a fixação dos 

conceitos da disciplina 

2,56 Sem 

Associação 

 

2 

Criou situações desafiadoras (problemas) novos, que estimularam a 

aprendizagem e exigiu a busca de novos conhecimentos teóricos sobre 

o mundo real e atual. 

2,40 Sem 

Associação 

0,47 

3 Incentivou pesquisas bibliográficas correlacionando os conceitos da 

disciplina, com conceitos e outras disciplinas. 

2,00 Sem 

Associação  

4 Desenvolveu trabalhos de pesquisas bibliográficas juntamente com 

outras disciplinas visando a solução do mesmo problema. 

1,60 Sem 

Associação 

5 Exigiu que todos os trabalhos fossem fundamentados por princípios e 

regras metodológicas 

2,54 Sem 

Associação 

Fonte: Elaborado pelos Pesquisadores 

Observa-se pelo ranking médio (1,60) que o fator de menor importância para as oito (8) 

disciplinas contextualizadas, é trabalhar em conjunto com outras disciplinas, mesmo que 

apenas com problemas teóricos ou pesquisas bibliográficas. Observando sobre os 

processos a maior preocupação das disciplinas é com pesquisas bibliográficas para a 

fixação de conceitos da própria disciplina, que na verdade nada contribuem para o 

desenvolvimento das teorias da administração por serem teóricos, mesmo que se tenha 

preocupação com a formatação metodológica, cujo ranking foi o segundo (2,54). Mais 
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uma vez a distância entre as ações da disciplina e a interdisciplinaridade é colocada em 

segundo plano (2,00 no ranking médio). Observa-se ainda que se, a disciplina 

problematizou para incentivar pesquisas, o fez, distante do mundo real ou do 

empirismo. No todo pode-se inferir que a disposição ou a intenção das disciplinas em 

direcionar o aluno para a prática da interdisciplinaridade e para pesquisas deixou-o a 

margem das realidades do seu mundo e do mundo empresarial. O X2 não revela 

associações das disciplinas com aquelas variáveis levando a crer que são pouco 

significantes nos processos.  

 

4.3. Foco das Disciplinas na Formação do Administrador.  

Outro indicador julgado importante é o foco dado pelas disciplinas nos seus processos, 

como contribuição para a formação do Administrador.  

Tabela 6 – Foco das Disciplinas nos Papéis e Funções do Administrador 
Foco dos Processos ensino Aprendizagem das Disciplinas R.Médio X2 

1 Foco na formação técnica e no uso das ferramentas da administração 

(focada no modo de fazer) para especializar o formando naquela área.  

2,58 Sem 

Associação 

2 Foco no uso das ferramentas da Administração para maximizar com a 

rentabilidade e lucratividade das empresas.  

2,84 Sem 

Associação 

3 Foco na formação do aluno para o mercado de trabalho 2,83 Sem 

Associação 

4 Foco no treinamento como ferramenta para a solução de todos os 

problemas organizacionais.  

2,30 Sem 

Associação 

5 Foco centrado na disciplina, como bastante para oferecer respostas 

imediatas para a solução de todos os problemas organizacionais. 

2,32 Sem 

Associação 

6 Foco nos resumos bibliográficos e apostilas como os instrumentos do 

processo ensino-aprendizagem. 

2,37 Sem 

Associação 

7 Foco no mercado em que a empresa está inserida como suporte das ações 

e decisões administrativas. 

2,65 Sem 

Associação 

8 Foco no ensinar o aprender a aprender (análises dos contextos) para 

deles tirar ensinamentos e soluções. 

2,47 Sem 

Associação 

9 Foco nos objetivos gerais da empresa para nortear os processos de ensino 

usados pela disciplina. 

2,60 Sem 

Associação 

 
10 

Foco no pensamento sistêmico ajudando o aluno compreender as inter-

relações em todas as transações da empresa (interdependência dos 

fenômenos organizacionais).  

2,81 Sem 

Associação 

Fonte: Elaborado pelos Autores 

Apenas pelo ranking médio, o principal foco das disciplinas seria o preparar o aluno 

para usar as ferramentas administrativas (2,84). Em segundo lugar vem o foco na 

formação para o mercado de trabalho (2,83); seguido de ações que implementam no 

aluno o pensamento sistêmico (2,81), fato comum no discurso das salas de aula, e; foco 

nos objetivos gerais da empresa (2,60). Algumas leituras são interessantes. O importante 

é que fica clara a tendência das disciplinas para focar a formação tecnicista, concentrada 

no fazer, fato que por si só revela o afastamento da interdisciplinaridade e por 

conseqüência do incentivo à pesquisas sobre as teorias da administração. Da mesma 

forma em função da proximidade dos valores do raking médio de cada variável, e pelo 

cálculo do X2 (revelando que nenhuma disciplina faz associação daquelas variáveis 
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com os seus processos), percebe-se uma confusão generalizada no aluno sobre o 

principal foco das disciplinas, pior, mascarando a realidade da formação tecnicista pelos 

discursos em sala de aula. Assemelha que o principal foco das disciplinas é teórico 

baseado no copiar, e para a reprodução de conhecimentos já existentes, longe portanto, 

de oferecer qualquer contribuição para mudar a realidade daqueles conhecimentos e 

contribuir para o desenvolvimento das teorias administrativas. 

 

 4.4. Perfil do Administrador na Visão passada pelas Disciplinas  

O objetivo deste bloco foi identificar através da visão das disciplinas, que perfil de 

Administrador elas pretendem formar. 

 Tabela 7 – Foco das Disciplinas nos Papéis e Funções do Administrador 
Características do Administrador e de suas Funções R.Médio X2 

 

1 

Formar um Administrador de alto nível e que saiba trabalhar com alto 

envolvimento com pessoas e tem por objetivo promover a interação da 

empresa com o ambiente externo. 

 

2,65 

Sem 

Associação 

 

2 

Formar um Administrador bastante especializado na área da disciplina 

com responsabilidades específicas pela tradução e execução dos 

principais objetivos e planos traçados pelo nível estratégico.  

 

2,49 

Sem 

Associação 

 

3 

Formar um Administrador tem por função controlar a realização dos 

planos operacionais onde predomina a habilidade técnica (do fazer)  

2,14 Sem 

Associação 

 

 

4 

Formar um Administrador que saiba pensar antecipadamente nos 

objetivos e nas ações e que seus atos são baseados em algum método, 

plano ou lógica, e não em palpites. – Que saiba especificar os objetivos 

gerais a serem atingidos 

 

2,72 

Sem  

Associação 

 

5 

Formar um Administrador com a função de arrumar e alocar o trabalho, 

a autoridade e os recursos entre os membros de uma organização 

visando os objetivos organizacionais 

 

2,58 

Sem 

Associação 

 

6 

Formar um Administrador que saiba influenciar e motivar os 

empregados a realizar as suas tarefas essenciais. (estimular as pessoas a 

serem grandes executores 

 

2,51 

Sem 

Associação 

 

7 

Formar um Administrador que tenha é incumbência de certificar de que 

os atos dos membros da organização levam de fato e direção, aos 

objetivos estabelecidos pelos padrões de desempenho.  

 

2,53 

Sem 

Associação 

Fonte: Elaborados pelos Autores a partir dos Resultados da Pesquisa 

A principio pelo ranking médio, (2,72) as oito (8) a idéia é que as disciplinas priorizam 

a formação de um indivíduo voltado para o planejamento; corroborado pela idéia de que 

deva ser um Administrador Estratégico (2,65). Entretanto, as proximidades dos rankings 

não permitem definir claramente o perfil desejado pelas disciplinas. Um exemplo é a 

função tática (organização) (2,58), confirmada pelos (2,49) que revelam o foco na 

especialização. Observa-se ainda que operacional está bem próximo de todos os demais 

indicadores (2,53). O que complementa esse raciocínio é a apuração do X2 provando 

que as disciplinas não associam tais funções nos seus processos, e; que não concentram 

na formação generalista, deixando evidente a prática do tecnicismo. Em última análise 

as disciplinas não conseguem passar com clareza o perfil de alunos desejado, que por 

falta da interdisciplinaridade fica restrito ao discurso de cada uma. Assim podemos 



600 

 

afirmar que as teorias da administração continuam perdendo espaço nos processos por 

falta de foco, de pesquisas e de práticas.   

 

4.5. Contribuições para o Desenvolvimento das Habilidades Administrativas 

Com a finalidade de confirmar a real direção das disciplinas este bloco aponta para o 

que os seus processos ajudam no desenvolvimento das habilidades necessárias a um 

Administrador. 

Tabela 8 – Contribuição das Disciplinas para Incentivar o Desenvolvimento de 

Habilidades Administrativas 
Habilidades Administrativas Desenvolvidas pelas Disciplinas R. Médio X2 

 1 
 

Ter domínio da atividade que realiza – conhecimento especializado, 
habilidade analítica específica. 

2,60 Sem 

Associação 

 
2 

Ser capaz de trabalhar com eficácia como membros de uma equipe, no 
sentido de conseguir esforços cooperativos em prol dos objetivos 
comuns. 

2,61 Sem 

Associação 

3 Coordenação – Capacidade de formar e gerenciar a equipe de trabalho 
(resolver conflitos, mobilizar os esforços, etc) 

2,53 Sem 

Associação 

4 Fazer entender de como se organiza e apresenta o conhecimento. 2,49 Sem 

Associação 
 
 
5 

Ser capaz de visualizar a organização como um conjunto integrado; 
capacidade de se posicionar a partir do ponto de vista da organização, 
perceber como as várias funções são interdependentes e como a 
alteração de uma afeta todas as demais; visualizar a organização dentro 
do seu ambiente externo e compreender as forças políticas, econômicas, 
tecnológicas e sociais que atual sobre ela. 

 
 

2,77 

 

 

Sem 

Associação 

6 Capacidade de orientar, motivar influenciar e inspirar confiança à sua 
equipe. 

2,42 Sem 

Associação 

7 Capacidade de comunicar com clareza à equipe os benefícios dos projetos 
visando os objetivos da empresa. 

2,51 Sem 

Associação 

8 Capacidade de negociar com várias entidades que participam dos projetos 
da empresa. 

2,65 Sem 

Associação 

 
9 

Capacidade de entender as tendências tecnológicas e o ambiente de 
negócios da empresa e ter credibilidade técnica com cientistas e 
engenheiros da empresa. 

2,53 Sem 

Associação 

 
10 

Capacidade de gerar ambiente de desafio, de encorajar a experimentação 
e a inovação, de estimular a equipe a usar novas técnicas para solucionar 
problemas. 

2,56 Sem 

Associação 

Fonte: Elaborados pelos Autores a partir dos Resultados da Pesquisa 
As discussões feitas até agora, são confirmadas na análise desse último bloco de 

questões. Preliminarmente a idéia é que as disciplinas concentrem esforços na formação 

que desenvolva a habilidade conceitual do Administrador (2,77 no ranking) já que as 

demais derivam desta, em tese. Mas, logo a seguir (2,65) vem uma habilidade gerencial 

e não muito longe está a habilidade técnica (2,60). Olhando os indicadores somente pelo 

ranking médio, as contribuições seriam ótimas levando a crer que as disciplinas 

concentram esforços no desenvolvimento das habilidades necessárias a um 

Administrador generalista. Mas, além da proximidade dos indicadores do ranking 

médio, o X2 revela que as disciplinas envolvidas não associam o desenvolvimento de 
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tais habilidades nos seus processos. Mais uma vez somos obrigados a insistir que existe 

na visão do aluno, uma total indefinição das habilidades que são perseguidas pelas 

disciplinas e que ficam contaminados pela retórica da sala de aula. Somente testes 

específicos seriam capazes de avaliar as verdadeiras funções e habilidades 

administrativas que as disciplinas efetivamente passam. Não fica, portanto, afastada a 

hipótese de que a falta da interdisciplinaridade é a maior responsável por tudo isso, nem 

elimina a certeza de que as teorias de administração perdem muito em processos 

congêneres.           

 

5. CONCLUSÕES 

A conclusão-eixo dos estudos é que no curso analisado os processos ensino 

aprendizagem utilizados pelas disciplinas profissionalizantes, focam prioritariamente 

um modelo de formação tecnicista, mecanicista, no fazer ou voltado para o mercado. 

Pelos resultados constatou-se que a interdisciplinaridade e as pesquisas sobre as teorias 

da administração, são ações divorciadas dos processos das disciplinas 

profissionalizantes do curso.  

Concluiu-se que no curso analisado não há unidade de objetivos entre o aluno e 

a disciplina, porque falta participação conjunta desses dois agentes, em ações, projetos e 

programas, voltados para tais práticas. Ambos os agentes, disciplina e alunos, não 

desempenham papéis ou participam ativamente de organismos fomentadores de 

pesquisas como a Empresa Júnior e outros, que poderiam condicionar o aluno a 

trabalhar com problemas reais ou ingerir em tais realidades e, por conseguinte contribuir 

para a evolução das teorias administrativas.   

Outra constatação importantíssima diz respeito à integração, relação, correlação 

e associação de conteúdos, de pessoas e processos de ensino, visando a solução de um 

problema comum. O estudo revelou que isso não ocorre com as práticas das disciplinas 

do curso analisado, no qual há isolamento de objetivos e de processos e da sobreposição 

e supervalorização da importância de um agente sobre o outro. Isso afasta totalmente a 

interdisciplinaridade, o interesse ou até mesmo a intenção da disciplina em ingerir nas 

teorias, diante das realidades e das constantes mutações que elas enfrentam.  

Outro prejuízo para a prática da interdisciplinaridade e de contribuição para o 

desenvolvimento da ciência levantado, no curso analisado, é a falta de pesquisas de 

campo ou de incentivo à iniciação científica. Limitados à pesquisas bibliográficas 

isoladas em cada disciplina, ou à solução de casos teóricos (problemas pontuados), 

longe das realidades do mundo exterior os alunos ficam hibernados no mundo das 
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teorias administrativas já consolidadas, e os afasta da hipótese de se tornarem novos 

pesquisadores. Assim, as teorias da Administração seguem o curso da estagnação ou 

ficam restritas à academia ou às ações de pesquisadores profissionais.  Na defesa do 

mercado de trabalho, conivente com o aluno, as disciplinas vêem isso como mais 

importante do que o que acontece no mundo exterior, onde tudo é interdisciplinar.    

A formação dos alunos (matérias profissionalizantes) adotada pelos processos 

ensino-aprendizagem concentra-se em valores máximos, às ferramentas da 

administração para resolver problemas pontuados nas suas áreas de atuação e no 

mercado de trabalho. Direcionando os processos fortemente para “o fazer”, em 

detrimento ao ensinar a aprender com os fenômenos e com as realidades levantadas por 

pesquisas, nenhuma disciplina faz associação daquelas variáveis com os seus processos, 

construindo uma confusão generalizada no aluno sobre o seu foco principal, tudo 

camuflado pelos discursos em salas de aula.  

Concluiu-se também pelos resultados não ser possível definir claramente o perfil 

de Administrador desejado pelas disciplinas envolvidas nesta pesquisa, pela blindagem 

que dão aos seus conteúdos. Não conseguem promover a interdisciplinaridade e a 

associação clara das variáveis (perfil, funções e habilidades) com os seus processos. 

Deduz-se que predomina, nos interesses dos alunos e no perfil definido pela instituição, 

um híbrido de Administrador Operacional e Tático, como não poderia ser diferente. A 

figura do executor afasta o estratégico, aquele mais interessado em pesquisar e avaliar 

os fenômenos, conduzindo à evolução das teorias administrativas. Mais do que isso o 

foco no tático simplifica os processos da disciplina e direciona o aluno para o mercado 

de trabalho como empregado, afastando-lhe das oportunidades empreendedoras e do 

interesse pelas pesquisas. 

Analisando os processos instrucionais das disciplinas arroladas na pesquisa 

isoladamente através dos rankings médios, pode-se a principio, imaginar que elas 

trabalham e incentivam o desenvolvimento das habilidades atinentes a um 

Administrador generalista. Mas, ficou provado que as disciplinas envolvidas não 

associam o desenvolvimento de tais habilidades nos seus processos. Assim, somos 

obrigados a inferir que há total indefinição quanto às habilidades perseguidas pelas 

disciplinas. Sobremodo, tal formação é contaminada mais uma vez, pela retórica da sala 

de aula. Não fica, portanto, afastada a hipótese de que a falta da interdisciplinaridade é a 

maior responsável por tudo isso; nem elimina a certeza de que as teorias de 

administração perdem diante de tais procedimentos.           
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Diante dos resultados, análises e ponderações, podemos afirmar que o estudo 

demonstra indiscutível vinculação entre a formação tecnicista e a falta de prática da 

interdisciplinaridade; com os efeitos danosos sobre à formação do aluno, e sobre à 

evolução das teorias administrativas. A formação tecnicista com certeza é um empecilho 

para a evolução e desenvolvimento daquelas teorias.  

Finalmente, é fundamental ressaltar que por se tratar de um estudo de caso os 

resultados não devem ser generalizados, mas abrem espaços para novas pesquisas que 

estabeleçam relações diretas entre o ensino tecnicista e / ou generalista, com as 

especificidades das variáveis que definem o perfil, as funções e as habilidades 

necessárias à formação do Administrador; estabelecendo assim, novas correlações 

consistentes entre aquela formação e o comprometimento da evolução das teorias 

administrativas.   
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1- Introdução 

A utilização de tecnologias em sala de aula não é novidade para ninguém. Em 

1998, os Parâmetros Curriculares Nacionais ressaltavam que os professores adequar o 

processo de ensino-aprendizagem, procurando criar atividades que pudessem trazer para 

a sala de aula as novas tecnologias de comunicação e informação (TCI´s).  

Por outro lado, Cebrián de la Cerna diz que a "inovação educativa é toda ação 

planejada para produzir uma mudança nas instituições educativas que proponha uma 

melhora de pensamentos na organização e planejamento da política educativa, assim 

como nas práticas pedagógicas" (2004, p. 32). Dessa forma, a inovação não é um 

simples gesto, mas é algo que possa ter um sentido, buscando sempre a melhoria do 

contexto educativo. 

Desse modo, os professores são confrontados de várias maneiras perante as 

demandas da contemporaneidade que exigem “que a escola proponha dinâmicas 

pedagógicas que não se limitem a transmissão ou disponibilização de informações, 

inserindo nessas dinâmicas as tecnologias de informação e comunicação, de forma as 

reestruturar a organização curricular fechada e as perspectivas conteúdistas que vem 

caracterizando-a”. (BONILLA, 2005, p. 91).  

Nesse contexto, como professor de Ciências e Química do ensino básico em 

escolas públicas e particulares, há mais de 27 anos, tenho vivenciado os inúmeros 

esforços em todos os níveis de intervenção no contexto escolar, incluindo órgãos e 

instâncias políticas para introduzir as tecnologias de informação e comunicação na 

educação. E foi as próprias exigências vindas da sociedade atual aliadas a minha 

preocupação com a melhoria do ensino de Ciências/Química que começaram a impor-

me uma necessidade de mudança nos processos de ensino e aprendizagem. Nesse 

sentido, mesmo inseguro diante do novo ousei a incorporar a informática nos processos 
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de ensino e aprendizagem. Via nos recursos computacionais possibilidades de 

transformar a prática pedagógica criando novas situações de aprendizagem que fossem 

mais significativas para os alunos. Entendia que era “inegável a necessidade de 

introduzir novas tecnologias na educação, até mesmo como forma de questionamento 

do paradigma tradicional de ensino ainda hegemônico no contexto educativo” (Silva, 

2005, p. 33).  

Dessa forma, elaborar uma pesquisa onde pudesse criar situações de ensino de 

forma diferenciada, com a utilização de diversas tecnologias no ensino de Geometria 

Molecular, buscando trabalhar compostos de grande utilização em livros didáticos onde 

pudesse analisar os resultados encontrados, norteando assim um trabalho dentro do 

Ensino de Química.   

As dificuldades encontradas durante anos de experiência ministrando aulas nesse 

segmento inicia na diferenciação entre átomo (de Dalton) e molécula até a 

aplicabilidade da Teoria de repulsão dos Pares Eletrônicos da Camada de Valência 

(VSEPR). As indagações sempre inquietantes na visão de um professor que utiliza 

várias tecnologias são: Que visões de ensino, aprendizagem e ciência são privilegiadas 

com esse uso?  Que perspectiva epistemológica e teórico-metodológica está sendo 

priorizada?. 

2- Referencial Teórico 

As aprendizagens envolvendo o tópico do conteúdo sobre Geometria molecular 

no ensino de Química tem desafiado os professores a propor práticas de ensino que 

superem as dificuldades dos estudantes em relacionar a fórmula molecular, as 

características da molécula e a estrutura geométrica (JOHNSTONE, 1991; GABEL; 

BUNCE, 1994; BIRK; KURTZ, 1999; FURIÓ; CALATAYUD, 1996; ANJOS, 2004). 

Nesse sentido,  a literatura sobre pesquisa em Educação em Ciências aponta, já 

algum tempo, a necessidade de organizar situações de ensino que possibilitem aos 

alunos visualizar, analisar e projetar moléculas no espaço (BARNEA; DORI, 1999; 

DORI, 1995; DORI; HAMEIRI, 1998; ANJOS, 2004; SEBATA, 2006).   

Sendo assim, pesquisadores têm apresentado diferentes abordagens instrucionais 

como apoio ao ensino de Química, adaptando estratégias de ensino baseadas na 

mudança conceitual (KRAJCIK, 1991), integrando atividades práticas com a sala de 

aula (JOHNSTONE; LETTON, 1990), utilizando modelos concretos (COPOLO; 

HOUNSHELL, 1995) e novas tecnologias como ferramentas de aprendizado 
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(BARNEA; DORI, 1999; KOZMA, RUSSEL, JONES, MARX e DAVIS, 1996; WU, 

KRAJCIK E SOLOWAY, 2001; ANJOS, 2004; GIORDAN, 2005; SEBATA, 2006).  

Na perspectiva de utilização de modelos concretos, Giordan sugere que as 

representações podem “variar desde o papel, passando pelos conjuntos plásticos, isopor 

e madeira, chegando à tela do computador ou à projeção holográfica. Varia-se o meio e 

também as formas de representação, nesse caso com o objetivo de destacar uma ou 

outra propriedade da molécula”. (GIORDAN, 2005, p. 290). 

Dada a importância das aprendizagens sobre geometria molecular no contexto 

escolar este trabalho teve como propósito investigar a utilização integrada de diferentes 

tecnologias no ensino de Geometria Molecular e, fundamentalmente, identificar se o 

software ChemSketch
®
 potencia ou desfavorece a elaboração de modelos mais 

adequados de estruturas químicas. Para o que formulamos as seguintes questões: quais 

as possibilidades de as aprendizagens se efetivarem na integração das diferentes 

tecnologias? A utilização do software ChemSketch
®
, como tecnologia de apoio ao 

ensino, ajudará os alunos a compreenderem melhor o tópico Geometria Molecular?  

Partimos do pressuposto de que a utilização de diferentes tecnologias 

(combinadas) pode favorecer as aprendizagens em geometria molecular e a elaboração 

de modelos mais adequados pelos alunos via utilização do software ChemSketch
®
. Cabe 

esclarecer, que no âmbito do estudo, o termo “tecnologias” é concebido, numa 

perspectiva metodológica, como conhecimentos que permitem a articulação do saber 

escolar, passando pela utilização de diferentes sustentações para a informação: do texto 

impresso às redes de comunicação. (SANCHO, 2001, p.17). 

3- Objetivo 

O objetivo geral do estudo foi investigar a utilização de diferentes tecnologias no 

ensino de Geometria Molecular e, fundamentalmente, identificar se o software 

ChemSketch
®
 potencia ou desfavorece a elaboração de modelos mais adequados de 

estruturas químicas.  

Na tentativa de refletir sobre estas questões, tomo como pressupostos 

norteadores: que a utilização do computador, via software ChemSketch
®

, proporciona 

mudança no processo ensino-aprendizagem, facilitando o estabelecimento de 

aprendizagem significativa; que a integração das tecnologias nos processos de ensino-

aprendizagem potencia a construção do conhecimento.  
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A relevância deste estudo reside na possibilidade de contribuir para a reflexão 

sobre as diferentes tecnologias que podem ser exploradas numa outra lógica no ensino 

de Geometria Molecular, contrariando o modelo usual de transmissão e recepção. 

4- Metodologia 

Para subsidiar este trabalho, recorreu-se à pesquisa qualitativa, que se 

consolidou em um Estudo de Caso. O estudo de caso foi o método de procedimento 

adotado, voltado para uma turma de 28 alunos da 2ª série do Ensino Médio, de uma 

escola particular, do estado de Minas Gerais.  

As situações de ensino investigadas referem-se a um curso de Química, da 

segunda série, do ensino médio, de uma escola particular, da cidade de Ituiutaba, Minas 

Gerais. O professor responsável por esse curso organizou situações de ensino sobre a 

mesma  temática, propondo para análise os mesmos compostos moleculares (CS2, F2,  

HCN, ClBr, SO2, CCl4, SO3, COCl2, SF6, PCl3, PCl5) e utilizando diferentes tecnologias: quadro 

e giz; bolas de isopor e varetas;  software ChemSketch. 

No decorrer das atividades, foram empregados diferentes instrumentos para a 

busca de dados: questionário, vídeos e fotografias, software Lotus ScreenCam
®
. 

Esperamos, com este trabalho, trazer subsídios para o planejamento e 

desenvolvimento de uma prática de ensino que faça ascender da abstração mais simples 

à complexidade do conjunto de representações que se apresentam no ensino de 

geometria molecular. 

Foram interlocutores desta pesquisa 28 alunos (Tabela 1), divididos em 4 

grupos, com idades compreendidas entre 15  e 17 anos. Os grupos foram denominados 

como A, B, C e D. A maioria dos alunos utiliza o computador e têm acesso a Internet, o 

que permitiu inferir inicialmente que o grupo teria melhores resultados com a utilização 

do software.  

 

Tabela 1 – Programação das atividades da pesquisa 

 
Quadro e giz Bolas de Isopor 

Software 

ChemSketch
®

 

Grupo A 1º  2º 

Grupo B  1º 2º 
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Grupo C  2º 1º 

Grupo D 2º  1º 

 

O referencial teórico para análise e interpretação de dados apóia-se, 

principalmente, nos modelos da forma molecular, nomeadamente, o modelo de repulsão 

dos pares de elétrons da camada de valência (modelo VSEPR) que amplia a teoria da 

ligação química de Lewis para explicar as formas das moléculas e os tipos de 

modelagens (stick (vareta), balls e stick (pau e bola) e spacefill).  

Para a análise dos dados caracterizou-se o processo, com base em cada um dos 

grupos. Nessa perspectiva, foram analisadas as situações de ensino organizadas do 

seguinte modo: grupo A – quadro giz e software; grupo B – bolas de isopor e varetas e 

software; grupo C – software e bolas de isopor e varetas; grupo D – Software e quadro e 

giz.  

5- Desenvolvimento 

Aula de Química: tecnologia – quadro e giz 

No grupo A, a proposta era expor o conteúdo sobre Geometria Molecular com o 

auxílio do quadro e giz. Para isso o professor explicou que várias propriedades físicas e 

químicas de uma substância podem ser explicadas pela geometria de sua molécula, ou 

seja, pela disposição espacial de seus átomos. O professor explicou que uma molécula é 

formada por átomos unidos pelo compartilhamento de pares eletrônicos, mas que isso 

não permite  prever sua forma. Logo, em seguida, solicitou aos alunos para que 

fizessem a previsão sobre a geometria da molécula da água. “Como os átomos em uma 

molécula da água estão arranjados no espaço?” Um dos questionamentos que surgiu dos 

alunos foi: “como podemos prever a geometria de uma molécula?” O professor explicou 

que há um método relativamente de fácil compreensão, divulgado por Ronald J. 

Gillespie, na década de 60, chamado de Teoria de Repulsão dos Pares Eletrônicos da 

Camada de Valência. Desse modo, foi apresentado o modelo VSEPR. Neste momento, 

o professor problematizou o assunto, desencadeando um processo de organização e de 

"provocação" na sala de aula em busca de superar a visão tradicional de ensino que 

repete conceitos que devem ser memorizados. Logo em seguida, o professor propôs no 

quadro verde alguns compostos como exemplos: I2 (linear), H2O (angular), NH3 

(piramidal) e CH4 (tetraédrico). 
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No diálogo que permeou a situação de ensino os alunos questionaram também 

sobre o elemento central e qual a geometria que a estrutura de Lewis passaria a ter ao 

fazer as ligações. Um das dificuldades observadas foi com alguns tipos geométricos, 

nomeadamente, bipirâmide trigonal. Assim, com base em descrições, o professor 

introduziu, de forma bastante sutil, a idéia de como prever a geometria molecular das 

moléculas. Logo em seguida, propôs aos alunos a realização de algumas atividades em 

que eles deveriam prever a forma das moléculas. 

Tabela 1 – Tecnologia: Quadro e giz – Grupo A 

  CS2 F2 HCN ClBr SO2 CCl4 SO3 COCl2 SF6 PCl3 PCl5 

Não sei 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 16,7% 0,0% 0,0% 

Fiquei em  

dúvida 
50,0% 50,0% 33,3% 33,3% 16,7% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 50,0% 66,7% 

Não entendi 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Deu branco 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 

Não deu  

tempo 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Foi fácil 50,0% 50,0% 33,3% 66,7% 83,3% 66,7% 66,7% 50,0% 50,0% 50,0% 16,7% 

Geometria 

L
in

ea
r 

L
in

ea
r 

L
in

ea
r 

L
in

ea
r 

A
n

g
u

la
r 

T
et

ra
éd

ri
ca

 

T
ri

g
o

n
al

 

T
ri

g
o

n
al

 

O
ct

aé
d

ri
ca

 

P
ir

am
id

al
 

B
ip

ir
âm

id
e 

 

tr
ig

o
n

al
 

 

A grande maioria dos alunos teve dificuldade em representar o PCl5, que 

apresenta uma geometria Bipirâmide trigonal, obtendo, também, um menor percentual 

de acertos na sua representação. Isto ocorre pela complexidade da molécula, que possui 

5 orbitais no átomo central, cinco pares ligantes e nenhum par isolado, com ângulos de 

ligação de 180º, 120º e 90º. Representar o HCN gerou algumas dúvidas entre os alunos, 

quanto a ser uma geometria linear. Embora, aparentemente, seja uma representação 

considerada fácil, os alunos não construíram um modelo adequado, talvez pela idéia de 

que a geometria linear acontece em toda molécula diatômica (que possui dois átomos) 

não identificando a mesma representação na molécula em que o átomo central possui no 

máximo duas nuvens eletrônicas em sua camada de valência.  

Com o grupo D (Tabela 3) o procedimento didático pedagógico no 

desenvolvimento da aula foi o mesmo, porém, esse grupo já havia explorado o tema no 

laboratório de tecnologia educacional com o computador.  
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Diante das tarefas propostas surgiram poucas dúvidas e todas estavam 

relacionadas à linguagem utilizada para denominar as formas geométricas assumidas 

pelos compostos. 

Tabela 2 – Tecnologia: Quadro e giz – Grupo D  

  CS2 F2 HCN ClBr SO2 CCl4 SO3 COCl2 SF6 PCl3 PCl5 

Não sei 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0% 

Fiquei em  

dúvida 
14,3% 0,0% 14,3% 14,3% 28,6% 28,6% 14,3% 14,3% 57,1% 42,9% 57,1% 

Não entendi 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Deu branco 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Não deu  

tempo 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Foi fácil 85,7% 100% 85,7% 85,7% 71,4% 71,4% 85,7% 57,1% 42,9% 57,1% 42,9% 
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Sintetizando a análise dos dados do Grupo A e D, pode-se inferir que  a 

combinação das tecnologias possibilitou aos alunos uma compreensão mais satisfatória, 

pois os alunos do grupo D tiveram melhor desempenho após vivenciarem uma situação 

de ensino com o software construindo um modelo mais adequado. 

Aula de química: tecnologia - Varetas e Bolas de isopor 

 

No grupo B (Tabela 4) o professor expôs o conteúdo aos alunos, exemplificando 

e representando as formas e estruturas das moléculas.  Logo em seguida, os alunos 

montaram suas estruturas com o material - varetas e bolas de isopor. 

Os resultados sugerem que os alunos apresentam dificuldades para identificar e 

prever a geometria para os compostos com estrutura linear e bipirâmide pentagonal. 

Tais obstáculos podem estar associados a aspectos conceituais ou a aspectos que 

correspondem à imagem mental elaborada pelos alunos (SEBATA, 2006).  Na formação 

da imagem mental ou modelo construído pelo aluno, a representação gráfica ou concreta 

(varetas) desempenha papel fundamental. Tal representação tem suas especificidades 

que, ao ser modelada, pode guardar características que não pertencem à estrutura, por 

desconsiderar as propriedades e a correta localização dos átomos. 

Tabela 3 – Tecnologia: Bolas de isopor e varetas – grupo B 
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  CS2 F2 HCN ClBr SO2 CCl4 SO3 COCl2 SF6 PCl3 PCl5 

Não sei 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,5% 12,5% 0,0% 0,0% 

Fiquei em  

dúvida 
12,5% 0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 12,5% 25,0% 12,5% 25,0% 25,0% 25,0% 

Não entendi 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,5% 25,0% 0,0% 12,5% 12,5% 

Deu branco 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Não deu  

tempo 
0,0% 0,0% 12,5% 0,0% 12,5% 0,0% 12,5% 25,0% 0,0% 0,0% 37,5% 

Foi fácil 87,5% 100% 37,5% 100% 37,5% 87,5% 50,0% 25,0% 62,5% 62,5% 25,0% 
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O grupo C (Tabela 5) corresponde ao grupo que já havia realizado a atividade 

no laboratório de tecnologia educacional. A representação dos compostos PCl5 e CCl4, 

pelos alunos, foi confusa. Embora o CCl4 pareça ser uma estrutura de fácil previsão 

geométrica, percentual de acertos foi baixo.  

Tabela 4 – Tecnologia: Bolas de isopor e varetas – grupo C 

  CS2 F2 HCN ClBr SO2 CCl4 SO3 COCl2 SF6 PCl3 PCl5 

Não sei 14,3% 0,0% 0,0% 28,6% 14,3% 0,0% 0,0% 14,3% 14,3% 14,3% 28,6% 

Fiquei em  

dúvida 
28,6% 0,0% 14,3% 14,3% 28,6% 42,9% 28,6% 28,6% 57,1% 28,6% 71,4% 

Não entendi 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 42,9% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Deu branco 0,0% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Não deu  

tempo 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Foi fácil 57,1% 85,7% 85,7% 57,1% 57,1% 14,3% 57,1% 57,1% 28,6% 57,1% 0,0% 
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A grande maioria dos alunos apresentou dificuldades em propor estruturas de 

moléculas semelhantes. Nesse sentido, a discussão de idéias e a apresentação de 

exemplos foram fundamentais, no sentido de desenvolver um pensamento espacial. Já 

na representação do HCN eles consideraram fácil a atividade.  

Aula de Química: tecnologia - Software ChemSketch®  
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No grupo C (Tabela 6) a representação de compostos como SO3, COCl2 

geraram dúvidas em grande número dos alunos. Já, nos compostos com geometria linear 

os dados sugerem que ocorreu aprendizagem entre os alunos. Já não é possível dizer o 

mesmo dos compostos PCl5 e COCl2, pois os alunos apresentaram dificuldades em 

propor uma geometria adequada, sendo que o PCl5 apresentou maior índice de 

dificuldade para a sua construção. 

Em relação a utilização do software ChemSketch
®

, como tecnologia de apoio ao 

ensino, para melhor compreensão do conteúdo sobre geometria molecular, a maioria dos 

alunos manifestou que sentiu dificuldades na utilização do software. Sendo que 71,4% 

dos pesquisados solicitaram ajuda ao professor para executar as tarefas propostas. Por 

outro lado, 71,4% dos pesquisados quase sempre analisaram corretamente os ângulos 

formados, observando os vetores criados.  

Tabela 5  – Tecnologia: Software ChemSketch® – grupo C 

  CS2 F2 HCN ClBr SO2 CCl4 SO3 COCl2 SF6 PCl3 PCl5 

Não sei 14,3% 0,0% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 28,6% 14,3% 14,3% 

Fiquei em  

dúvida 
14,3% 14,3% 14,3% 0,0% 42,9% 42,9% 42,9% 57,1% 14,3% 28,6% 57,1% 

Não entendi 0,0% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 28,5% 14,3% 14,3% 0,0% 0,0% 

Deu branco 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Não deu  

tempo 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 0,0% 0,0% 14,3% 0,0% 0,0% 14,3% 

Foi fácil 71,4% 71,4% 71,4% 100% 42,9% 57,1% 28,6% 14,3% 42,9% 57,1% 14,3% 
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Os alunos do grupo D (Tabela 7) tiveram dúvidas com relação a previsão da 

geometria para os compostos CS2, HCN, SF6,  SO3, PCl5, SO2. Nesse sentido, o 

professor retomou as dúvidas apresentadas pelos alunos motivando-os  a rever os 

modelos propostos e “a estudar o que aconteceu, a entender o que aconteceu de errado, 

e, através do entendimento, corrigi-los”. (PAPERT, 1988, p.142).  

Tabela 6  – Tecnologia: Software ChemSketch® – grupo D 

  CS2 F2 HCN ClBr SO2 CCl4 SO3 COCl2 SF6 PCl3 PCl5 

Não sei 0,0% 14,3% 14,3% 14,3% 0,0% 14,3% 0,0% 28,6% 0,0% 14,3% PCl5 

Fiquei em  57,1% 14,3% 42,9% 0,0% 28,6% 14,3% 42,9% 28,6% 71,4% 28,6% 42,9% 
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dúvida 

Não entendi 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 28,6% 0,0% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Deu branco 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Não deu  

tempo 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Foi fácil 42,9% 71,4% 42,9% 85,7% 42,9% 71,4% 42,9% 42,9% 28,6% 57,1% 42,9% 
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Nessa perspectiva o professor investiga como o aluno elaborou o seu 

pensamento para propor esta ou aquela geometria buscando descobrir  quais são suas 

dificuldades conceituais. E, ao mesmo tempo, o aluno ao avaliar sua própria atividade, 

muitas vezes ele mesmo localiza suas fragilidades conceituais. Considerando as 

dificuldades na utilização do software, um grande número (57,1%) manifestou que 

algumas vezes não dava conta, solicitando ajuda do professor, 42,9% dos pesquisados 

sempre executaram as tarefas propostas na ordem solicitada, 85,7% dos pesquisados 

solicitaram algumas vezes ajuda ao professor para executar as tarefas propostas. Um 

percentual pequeno (14,3%) analisou corretamente os ângulos formados, observando os 

vetores criados, o que revela a dificuldades dos alunos na determinação de uma 

geometria adequada. 

No grupo A (Tabela 8), a maioria dos alunos (71,4%) apresentou dificuldades 

em determinar a geometria das moléculas, principalmente, de compostos que 

apresentavam figura geométrica do tipo piramidal. Alguns alunos ao serem 

questionados sobre a provável geometria confundiam a figura espacial (obtida pela 

repulsão dos pares eletrônicos) com a geometria molecular (obtida a partir da posição 

dos núcleos atômicos). Outros questionavam ao professor como poderia ser feita a 

previsão caso os átomos centrais não compartilhassem seus pares eletrônicos isolados. 

Outro aspecto percebido foram as previsões relacionadas a figura geométrica tetraédrica 

como se fosse triangular. Nesse sentido, o professor orientou as discussões para que os 

alunos reconhecessem as diferenças. Todavia, 42,9% dos alunos analisaram 

corretamente os ângulos formados, observando os vetores criados.  

Tabela 7 – Atividade com o software ChemSketch - grupo A 

  CS2 F2 HCN ClBr SO2 CCl4 SO3 COCl2 SF6 PCl3 PCl5 

Não sei 0,0% 14,3% 14,3% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 28,6% 14,3% 14,3% 28,6% 
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No grupo B (Tabela 9) é possível inferir que os alunos não encontraram 

dificuldades na previsão da estrutura dos compostos solicitados, com exceção da 

representação do HCN, SO3, COCl2, PCl3, PCl5. Um pequeno grupo manifestou  que 

analisou corretamente os ângulos formados observando os vetores criados.  

Tabela 8– Atividade com o software ChemSketch® - grupo B 

  CS2 F2 HCN ClBr SO2 CCl4 SO3 COCl2 SF6 PCl3 PCl5 

Não sei 12,5% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 

Fiquei em  

dúvida 
12,5% 0,0% 37,5% 12,5% 12,5% 25,0% 50,0% 50,0% 25,0% 37,5% 50,0% 

Não entendi 0,0% 0,0% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 12,5% 12,5% 0,0% 0,0% 12,5% 

Deu branco 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,5% 0,0% 12,5% 12,5% 0,0% 

Não deu  

tempo 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Foi fácil 75,0% 100% 25,0% 87,5% 87,5% 75,0% 25,0% 25,0% 62,5% 50,0% 37,5% 
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6- Conclusões 

Dificuldades na utilização do software ChemSketch® 

As dificuldades dos alunos na utilização do software foram categorizadas em 

três (3) grupos básicos: Grupo I – Dificuldades no gerenciamento do computador; 

Grupo II – Dificuldades no domínio do software ChemSketch® e Grupo III – 

Dificuldades na compreensão dos conhecimentos químicos. 

 

Fiquei em  

dúvida 
57,1% 28,6% 57,1% 42,9% 42,9% 71,4% 57,1% 57,1% 42,9% 57,1% 42,9% 

Não entendi 0,0% 0,0% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Deu branco 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Não deu  

tempo 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Foi fácil 42,9% 57,1% 14,3% 42,9% 57,1% 28,6% 42,9% 14,3% 42,9% 28,6% 28,6% 

Geometria 
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Grupo I – Dificuldades no gerenciamento do computador 

O computador hoje é uma ferramenta extremamente utilizada por todos e 

principalmente na escola em que se realizou o estudo. Embora os alunos tenham acesso 

livre ao laboratório de tecnologia educacional no contra turno de suas aulas, eles 

apresentam dificuldade em navegar na área de trabalho: alguns alunos, ao iniciar a 

atividade no computador, não acessavam corretamente a barra de ferramentas – 

programas. Ficavam procurando o link na barra de ferramenta. Quando necessitavam 

nomear e salvar os arquivos que estavam sendo construídos, apresentavam deficiência 

no gerenciamento das pastas e também na forma de nomear o arquivo.  

Grupo II – Dificuldades no domínio do software ChemSketch® 

Os resultados da investigação sugerem que a utilização do software 

ChemSketch® por parte dos alunos é bem aceita. Ainda assim, verifica-se que algumas 

dificuldades ocorreram, como por exemplo, os alunos tentavam abrir novamente a 

tabela periódica, quando ela já estava aberta, demonstrando uma desorientação em 

relação à aplicação do software e também da atividade que estava sendo desenvolvida. 

Na área de trabalho do software ocorreu que os alunos montavam dois compostos ao 

mesmo tempo (CH4 e H2S). Como, por exemplo, a situação em que o aluno havia 

selecionado um elemento, no caso o enxofre, clicando sobre ele e clicando também na 

área de trabalho, fora da fórmula que estava sendo construída, demonstrando 

dificuldades de interação com o software. Outra situação que pode ser observada é a de 

que o  aluno abria a área de trabalho do software e ficava por alguns minutos sem tomar 

nenhuma decisão, movimentando apenas o mouse de um lado para o outro. Acrescente-

se a isso o fato de que o aluno as vezes tentava visualizar a estrutura de uma molécula, 

mas ele ainda não havia construído nenhuma estrutura para que pudesse visualizá-la. Ou 

fazia representações de compostos usando modelos que não se aproximavam da 

estrutura proposta, esquecendo ou desconhecendo a presença de alguns dos átomos. 

 

Grupo III - Dificuldades na compreensão dos conceitos químicos 

Prever a geometria molecular do composto H2SO2 teve um certo grau de 

dificuldade, já que o aluno ao salvar a estrutura criada, salva com a fórmula SO2. Não 

consegue observar isso no 3DViewer, porque os átomos de hidrogênios estão ocultos, 

mas aparecem na área de trabalho. Situações semelhantes foram observadas com 

indicativos que os alunos apresentavam certas dificuldades na proposição de modelos, 

como a do aluno que tentava ligar o átomo de flúor com outro átomo de flúor, que 

estava ligado ao enxofre, na tentativa de montar o SF6, demonstrando assim total 
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desconhecimento com relação às ligações que o flúor pode efetivamente realizar; 

Dificuldade em interligar os elementos para que fossem efetuadas as ligações entre eles; 

Elementos apresentando valências incompatíveis com as ligações reais, conforme o caso 

do enxofre (com carga +), que o aluno não conseguiu montar porque não eliminou os 

hidrogênios. A fórmula pretendida era o trióxido de enxofre (SO3). 

 

Pontos negativos na utilização do software 

Impossibilidade de montar a molécula de ozônio (O3), em função da presença da 

ligação dupla e da ligação coordenada mas consegue montar uma molécula similar, que 

é o dióxido de enxofre (SO2), que apresenta a mesma constituição molecular. 

 

Pontos positivos na utilização do software 

Os resultados apresentados e discutidos permitem reforçar a idéia de que as 

aprendizagens que envolvem o estudo do tópico Geometria Molecular são 

particularmente complexas, pois os alunos têm dificuldades na previsão da geometria 

das moléculas (BIRK; KURTZ; 1999;  FURIO; 1996; LOBO; 1998). Nesse sentido, é 

fundamental criar dispositivos simples para reproduzir as principais geometrias e, assim, 

facilitar as aprendizagens dos alunos para minimizar esta situação. Nas abordagens 

didático-pedagógicas usuais tem prevalecido a utilização de desenhos no quadro de giz, 

cartazes, bolas de isopor e varetas, bexigas de ar, massas de modelar e modelos 

comerciais. 

Nesse sentido, buscou-se utilizar e integrar as tecnologias na perspectiva de 

proporcionar várias formas de captar e mostrar o mesmo objeto, representando-o sob 

ângulos e meios diferentes: pelos movimentos, mudanças de cenários, integração de 

formas mais tradicionais de ensino com tecnologias mais avançadas. Não queremos 

apontar qual é a melhor tecnologia, mas como favorecer aprendizagens com elas e saber 

quando usar isso ou aquilo, combinando-as. 

A integração das diferentes tecnologias possibilitou aos alunos o contato com 

outras linguagens e códigos, motivando-os nas aprendizagens, pois, embora o conteúdo 

explorado nas situações de ensino fosse o mesmo, este adquiriu uma outra dimensão, 

visto que permitiu diferentes percursos de aprendizagem.  

Uma implicação importante desse trabalho para o ensino de geometria molecular 

é o fato de que a utilização do software de maneira isolada não apresentou vantagens 

que possibilitassem afirmar que o mesmo facilita as aprendizagens. Todavia, a 
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utilização do software de modo integrado favoreceu uma maior compreensão do aluno 

na proposição de formas representacionais das moléculas. 
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        Este trabalho é um desdobramento de um trabalho anterior que surgiu, 

originalmente, no âmbito das discussões realizadas no 1.º semestre do ano de 2009, 

como trabalho final da disciplina de Processos de Alfabetização, ministrada à turma de 

Pedagogia, da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal, da Universidade Federal de 

Uberlândia. O trabalho que excedeu o espaço da disciplina, ganhou amplitude 

(MAGALHÃES et al, 2009)  tratou de uma primeira sistematização dos dados a que 

tivemos acesso, a partir dos quais pudemos defender, no supracitado trabalho, a idéia de 

que o texto enquanto produto nasce como uma construção mental que pode anteceder á 

materialidade textual, ou seja, o sua decodificação no código escrito e o seu depósito 

sob esse registro em um suporte. No presente trabalho, pretendemos retomar com mais 

detalhe o caso do aluno J.V e discutir brevemente os paradigmas de uma intervenção de 

qualidade quando se objetiva “ensinar a escrever”. 

 

1. O cenário onde J.V se insere 

 

A afirmação de que um sujeito pode ter uma concepção mental de texto, antes 

mesmo de ter condições para “traduzi-lo” em palavras pareceu-nos plausível depois de 

termos analisado a produção de texto de 45 alunos do 3º ano do Ensino Fundamental de 

uma escola municipal da periferia da cidade de Ituiutaba-MG – turma em que J.V. 

estudava.   

mailto:mical@pontal.ufu.br
mailto:dulcineiagabriela@hotmail.com
mailto:leila.azevedo28@yahoo.com.br
mailto:marildinhafranco@hotmail.com
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Os textos apresentados pelos alunos versaram sobre o tema “Poluição”, assunto 

que já vinha sendo amplamente trabalhado na turma pela professora regente. O texto 

deveria ser escrito a partir de uma imagem exposta pela professora. O desenho  

mostrava uma fábrica poluindo a cidade, rios cheios de lixo, pneus jogados nas ruas, e 

deveria servir para auxiliar os alunos na hora da escrita. 

É importante ressaltar que dentre os alunos dos quais analisamos as produções, 

22 são classificados pela escola como alunos que “apresentam um baixo nível de 

desenvolvimento”, ou seja, já havia sobre eles um estigma que antecipava as 

expectativas do adulto em relação ao que poderia receber daquelas crianças. 

Franchi (1998) nos conta em seu livro, resultado de uma dissertação de mestrado 

realizada em uma escola periférica, que a maioria dos alunos demonstrava agressividade 

e desinteresse no ato de aprender e que suas famílias eram quase na sua totalidade de 

baixa renda. Diante desse cenário, a autora propõe que as dificuldades das crianças em 

produzirem textos poderiam estar relacionadas com o seu contexto social, já que muitas 

crianças eram advindas da classe menos favorecida e, consequentemente, com um  

acesso restrito ao mundo letrado, cheio de informações e  alunas de um modelo de 

escola que ainda traz vestígios tradicionais, excludentes.   

Franchi avalia que: 

 

Vítimas dos padrões de avaliação dessa escola, os próprios alunos já não 

valorizavam a si próprios: colocavam-se à margem da escola, mesmo dentro 

dela, sem qualquer estímulo para uma atividade criativa ou produtiva; eles já 

sabiam que eram “incapazes” ou “ casos perdidos”, e certamente rejeitavam 

interagir num sistema que não era para eles e que não tinha qualquer relação 

com sua vida real. (p. 46)    

 

 

    Identificamos os alunos envolvidos em nossa pesquisa como os alunos que 

Franchi descreve em seu trabalho, pois os mesmos são advindos de uma escola 

periférica, de uma classe social com pouco poder aquisitivo, cuja maioria dos pais são 

analfabetos e trabalhadores braçais em uma usina alcooleira da região. 

No que diz respeito à escrita, organizamos a produção dos alunos, inicialmente e 

para fins de análise, em três grandes grupos:  
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I. aqueles que produzem com pouca dificuldade, mas não deixam de apresentar 

alguns erros ortográficos e problemas de coerência textual, sem comprometimento do 

sentido do texto; 

              Do total de textos analisados, dez alunos estão classificados neste grupo. 

Percebemos que os alunos que tem pouca dificuldade para produzir um texto não 

deixam de apresentar alguns erros ortográficos e problemas de coerência textual. Dentre 

esses problemas, pudemos reconhecer em nosso corpus de trabalho, alguns deles, tais 

como: uma escrita presa aos estereótipos de histórias infantis, marcadas pelo jargão Era 

uma vez..., por exemplo, assim como problemas relacionados à organização das idéias, 

apresentando, em alguns momentos, frases sem coesão.  

As crianças envolvidas na pesquisa apresentam, ainda, textos cuja compreensão 

está voltada para si, não entendem que a escrita deles vai ser a leitura de outro. Os 

textos por nós analisados apontam para um tipo de escrita que ainda desconsidera o 

outro, enquanto leitor e a persistência do texto escrito na dimensão do tempo e do 

espaço, ou seja, é algo que deve ser lido, sem prejuízo de sentido, ainda que distante das 

condições temporais e espaciais de produção.  

 

II. aqueles que apresentaram dificuldades medianas em produzir um texto, visto 

que nas produções textuais os mesmos apresentavam erros ortográficos e problemas 

mais severos de coerência, com algum prejuízo de sentido; e 

            Este grupo constitui-se de treze dos quarenta e cinco alunos analisados na 

pesquisa e que enquadramos no grupo daqueles que apresentam dificuldades medianas. 

Produziram textos marcados por erros ortográficos e problemas mais severos de 

coerência. Além disso, há textos em que há um espaçamento na própria palavra e ao 

mesmo tempo palavras conectadas uma a outra, o que sugere que o aluno ainda não tem 

noção adequada de onde começa e termina uma palavra. Verifica-se também o não-uso 

de pontuação dificultando ainda mais a compreensão do texto. 

 Observando os textos produzidos pelas crianças, verificamos que elas 

escreveram nos textos o que ouviram durante a realização do projeto sobre poluição 

ambiental, as frases e as palavras utilizadas eram as mesmas presentes em todos os 

textos. Isso demonstra que os textos apresentados inscrevem-se apenas no âmbito do 

cumprimento de tarefa e não portador de significado pessoal e muito menos está inscrito 

no âmbito das práticas sociais mediadas pela escrita.  
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III. aqueles que apresentam grave dificuldade de escrita, com problemas 

severos de construção textual e sério comprometimento do sentido do texto. 

Neste grupo estão incluídas as outras vinte e duas produções dos alunos desta 

turma e que como citado anteriormente, são classificados pela escola como alunos com 

“baixo nível de desenvolvimento”, ou seja, alunos dos quais as pessoas não esperam 

muita coisa. 

A produção textual deste grupo de alunos apresenta sérios problemas de 

construção textual, de modo que o sentido dos textos é seriamente comprometido, não 

chegando, muitas vezes a ser construído de fato. 

Graves problemas de coerência textual, caracterizados por frases e/ou palavras 

sem qualquer relação entre si, textos que não se submetiam em nenhum aspecto à 

proposta apresentada pela professora, textos completamente ilegíveis. Essa é uma 

descrição geral do que encontramos nesse grupo. 

Porém, foi em meio a essa situação que encontramos o texto de J.V. 

Um olhar despercebido poderia incluir, indiscriminadamente, o texto do menino 

J.V. entre os demais. Mas a produção desse menino tem algo a nos dizer sobre a sua 

posição enquanto alguém que pode escrever e também nos convoca a reflexão sobre 

nossas concepções de escrita, bem como do papel do professor no percurso que leva 

alguém a efetivamente tomar a palavra escrita, materializada em um texto. 

Sendo este um caso atípico que saltou a nossos olhos, consideramos que a 

produção de  J.V.  merecia um estudo de caso.  

Neste estudo, revisitamos o caso relativo a J.V., que, inicialmente, fora 

classificado no grupo III, mas que um olhar mais sistemático sobre os dados, nos 

proporcionou uma intrigante curiosidade: seria o menino J.V., um aluno que sabe ler 

antes de escrever? Se a fala precede a leitura, então a leitura precede a escrita? É 

possível que o texto exista anteriormente como uma construção mental antes de 

materializar-se em linguagem escrita? 

Tal retorno se justifica pela necessidade de ampliação dessa discussão no que diz 

respeito ao tipo de intervenção possível de ser realizada pelo professor em casos, como 

esse, que muitas vezes são encarados como “extremos”. É isso que buscaremos fazer na 

última parte desse texto: discutir com base nos trabalhos sobre alfabetização e 

Linguística, possíveis diretrizes que possam orientar o professor na tarefa de 

transposição de um texto que já é construído mentalmente, mas que ainda não tem 

condições de ser materializado textualmente por seu sujeito, em termos de escrita 

formal. 
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2. O menino J.V.: um breve estudo de caso  

  

 O aluno J.V. foi um dos alunos que tiveram sua produção incluída no grupo dos 

alunos com graves dificuldades de escrita. Considerado pela escola como um aluno 

abaixo do nível de desenvolvimento esperado para as crianças da idade dele, não 

alfabetizado, é ele que nesse estudo subverte as expectativas e nos aponta um caminho 

de reflexão sobre escrita, ensino de escrita e intervenção docente. 

 Para contextualizar a produção de J.V., cumpre recuperar o processo pelo qual o 

menino produziu o texto apresentado a professora e que serviu de base para este estudo:  

Assim, como toda a classe, J.V. participou de todas as discussões e atividades 

realizadas no projeto sobre Poluição e, como os demais alunos, recebeu a incumbência 

de escrever um texto sobre a imagem (anteriormente, descrita) apresentada pela 

professora como uma forma de “engatilhar” a escrita. 

A professora de J.V. nos relatou que durante a produção textual, enquanto cada 

aluno escrevia seu texto, o mesmo indagava a escrita de determinadas palavras às quais 

se relacionavam com desenho apresentado: – Professora com se escreve “poluída”?, ao 

que a professora respondia, colocando a palavra na lousa. Sucessivamente, ele 

continuava a perguntar como se escrevia todas as palavras relacionadas ao desenho e 

mostrava-se bastante compenetrado na tarefa de escrita proposta pela professora. 

 Ao fim da tarefa, com a entrega dos textos por parte dos alunos, a professora 

estava bastante curiosa em ver o resultado do trabalho de J.V., dada a concentração na 

tarefa e aos constantes pedidos de ajuda com as palavras. Folheou a pilha de textos e 

encontrou o texto de J.V., constatando uma lista de palavras que ele havia solicitado: 

não, fabrica, filtro, rio, lixo, carro, poluída, etc.  

Intrigada diante disso, a professora chamou o aluno para ele ler a sua produção e 

ela foi escrevendo o que ele falava. O menino passava o dedo sobre as palavras escritas 

e dizia: 

  

Era uma vez uma cidade poluída, a fabrica está poluindo o rio, tem que 

por filtro nas chaminés. O carro polui também. Na água tem lixo, pneu, o 

peixe está morrendo. Temos que colaborar para com o tempo melhorar 

nossa cidade. Mas também ninguém ajuda a não poluir o nosso país.  

 

(J.V.) 
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           Diante da leitura que o aluno realizou de seu próprio texto, ressurge uma 

gama de novos questionamentos: 

Teria esse aluno produzido seu texto? Um aluno tem possibilidade de ler antes 

de escrever?  Se a fala precede a leitura, então a leitura precede à escrita?   Ferreiro 

(2001: 35) afirma que “espera-se habitualmente que a criança possa ler antes de saber 

escrever por si mesma (sem copiar)”. E sobre a possibilidade de produzir textos sem 

escrever?  

Ferreiro postula ainda que  escrita não é um produto escolar, mas sim um objeto 

cultural, resultado do esforço coletivo da humanidade. A escrita cumpre diversas 

funções sociais e tem meios concretos de existência. Salienta, ainda, a necessidade de 

entender a escrita não só como aprendizagem técnica, nem com produto escolar mas 

como objeto cultural: 

 

as atividades de interpretação e de produção de escrita começam antes da 

escolarização, como parte da atividade própria da idade pré-escolar: a 

aprendizagem se insere (embora não se separe dele) em um sistema de 

concepções previamente elaboradas e não pode ser reduzido a um 

conjunto de técnica perceptivo-motoras.  

(FERREIRO, 2001: 42)  

 

As crianças começam interpretar e produzir antes da escolarização, pois a escrita  

não é somente um produto escolar. A escrita aparece para a criança nos mais variados 

contextos: letreiros embalagens, TV, placas etc. O fato do sujeito não ter a escrita não 

quer dizer que ele não seja letrado. Aprendizagem precede e excede os limites escolares, 

começa antes da escolarização. Enquanto a escola começa a apresentar letra para a 

criança à mesma já supõe palavras. Excede porque o percurso que a criança faz não é o 

mesmo da escola. Esse percurso é marcado por individualidade, então vai depender do 

tempo dela. Por isso a autora salienta que o percurso que a escola faz subverte e muito. 

Partindo desse princípio, consideramos que J.V. (assim como as demais crianças 

de sua sala), embora apresentasse problemas de “codificação” é um sujeito imerso na 

cultura escrita, uma vez que vive em uma sociedade letrada e tem contato com a escrita 

nos mais diversos gêneros em que ela se materializa.  

O aluno J.V é, portanto, um exemplo de que o desenvolvimento da leitura e 

escrita começa bem antes da escolarização. Ele não é um aluno que possa se dizer 
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alfabetizado, mas já é capaz de produzir um texto – enquanto construção mental -  

mesmo com dificuldade de transpor para o papel – enquanto materialidade textual. 

Esse é um ponto de partida importante para aquele que pretende ensinar a 

escrever: compreender que antes que a escrita se estabeleça, ela já inclui o sujeito que, 

sobre ela, faz hipóteses e construções mentais complexas.  

O aluno J.V. tinha a construção da linguagem em mente, só não sabia o traçado 

das letras, ou seja, ainda não dominava o código escrito pelo qual ele poderia cifrar seus 

pensamentos em palavras. É por isso que Ferreiro nos chama a atenção para o fato de 

que a ação do professor não deve focar-se apenas nos alunos que correspondem às suas 

expectativas ou às expectativas institucionais. Se deixarmos de lado essas crianças, as 

mesmas ficarão estacionadas e estaremos condenando-as ao fracasso e impediremos que 

floresça a semente criativa que já está bem plantada em meninos como J.V. 

Considerando esse debate essencial para a escola, nos propomos nas 

considerações finais deste trabalho, discutir a qualidade da intervenção que um 

professor pode realizar a fim de permitir que alunos como J.V percorram o caminho até 

a plena aquisição escrita e a produção efetiva de textos. Nesse sentido, a pergunta que 

nos motiva é: Em quais paradigmas uma intervenção docente que tenha esses objetivos 

deve se pautar? 

 

3. A (possível) intervenção do professor 

 

Diante de um quadro como esse, não podemos nos restringir apenas a fazer 

constatações. Cumpre pensar qual será o nosso papel no percurso que leva um aluno 

como J.V. a transpor as barreiras que encontra com relação a escrita, passando da 

concepção mental do texto à sua materialidade textual.   

Observando o relato, julgamos pertinente salientar dois aspectos nos quais  se 

deve pautar uma intervenção docente produtiva: o aspecto que compreende a relação 

entre professor (aquele que ensina a escrever) e o aluno (aquele que aprende a escrever) 

e o aspecto que diz respeito à natureza das operações possíveis de serem realizadas em 

sala de aula no intuito de ampliar qualitativamente a relação do aluno com sua própria 

escrita. 

 

3.1. A relação professor-aluno no ensino/aprendizagem da escrita 
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Recuperamos para tratar dessa questão, a cena em que a professora intrigada 

com o comportamento inquiridor do aluno e com a produção que ele acabara de lhe 

entregar, resolve tomar uma iniciativa diferente de simplesmente corrigir e atribuir uma 

nota: chama o aluno e pede para que ele próprio leia o que ele escreveu ou pretendeu 

escrever. 

Riolfi e Magalhães (2008) defendem que “aceder à escrita singular demanda um 

processo de ratificação da posição subjetiva daquele que escreve”, ou seja, é necessário 

que o outro (no caso, o professor ou aquele que ensina a escrever) confirme que aquele 

que aprende a escrever tem um lugar próprio, seu, de onde possa falar algo que lhe diga 

respeito e não simplesmente reproduzir o que está posto na cultura. 

Nesse sentido, a tentativa de J.V. em escrever um “texto” com muitos 

problemas, mas que efetivamente lhe diz respeito, pode ser considerada maior coragem 

de tomar o seu lugar enquanto sujeito ativo nesse processo de aprender a escrever, do 

que aqueles alunos situados no segundo grupo de análise e que, muitas vezes, apenas 

reproduziram o que ouviram e leram, sem nada “pôr de si”.  

J.V sinalizava que tinha algo a dizer do lugar de escriba que construíra para si e 

a professora, por sua vez, entendeu esse sinal ao lhe dar oportunidade de ler o que 

escreveu, ratificando, nas palavras de Riolfi e Magalhães (op cit), sua posição subjetiva. 

A sensibilidade do professor é fundamental. E, nesse caso, essa sensibilidade se 

manifesta em basicamente duas situações. 

Em primeiro lugar, apontamos a permeabilidade dessa professora em aceitar o 

lugar e o tempo desses alunos. Explicamos: se J.V. sentiu-se à vontade para perguntar 

algumas dezenas de vezes “como se escreve tal palavra” é porque, de certa forma, isso 

já estava posto, ainda que de forma subentendida, nas relações que se estabeleciam entre 

professor e aluno. Havia uma predisposição para parceria na escrita entre professor e 

aluno, no sentido de que aquele possa desempenhar um papel de suplência nas funções 

ainda não instaladas, até que o aluno possa escrever autonomamente. 

Em segundo lugar, a sensibilidade da professora que se traduz na percepção de 

que naquele “caos linguístico” há um gérmen de escrita singular que merece ser 

cultivado é o passo inicial para que ele “evolua”. 

Nesse sentido, a atitude da professora de J.V. aproxima-se do conceito de 

“escuta sensível”, uma das noções entrecruzadas da pesquisa-ação, que pode muito bem 

ser incorporada à prática pedagógica se entendermos que essa deve ser pautada pela 

constante reflexão, de modo que o professor, concomitantemente, o lugar de professor e 

de pesquisador. 
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A escuta sensível consiste em o pesquisador “saber sentir o universo afetivo, 

imaginário e cognitivo do outro”, sem julgar, medir ou comparar e sem, no entanto, 

“aderir às opiniões ou se identificar com o outro, com o que é enunciado ou praticado.” 

Trata-se de escutar/ver o outro em sua totalidade, na multiplicidade de sinais que o 

outro pode lhe dar. (Barbier, 2007) 

Ao permitir a J.V. que lesse seu próprio texto, a professora novamente ratifica a 

posição subjetiva do aluno, reafirmando que ele está autorizado a escrever do lugar que 

ele ocupa. Além disso, ao realizar essa operação, a professora passa a ter dados mais 

concretos da relação de J.V. com a escrita, o que, posteriormente, pode lhe servir como 

“norte” na elaboração de um plano de intervenção, levando em consideração o processo 

pelo qual o aluno está passando. 

 

3.2 A intervenção (concepções a serem considerados) 

 

Para além da qualidade do laço que se estabelece enquanto professor aluno, uma 

vez que a sala de aula, bem como todas as outras relações interpessoais, se organiza 

discursivamente, há também a necessidade de uma reflexão acerca da natureza da 

intervenção que pode ser produtiva quando se pretende levar o sujeito aprendente à uma 

relação qualitativamente mais ampla com a linguagem e com sua própria escrita. 

Tais reflexões devem ser realizadas levando questões transversais, tais como a 

concepção de linguagem, de escrita, de criança e de escola, assim como a natureza das 

operações linguísticas e a pertinência do uso de cada uma delas neste ou naquele estágio 

de escrita. 

Assim, pensando a intervenção propriamente dita, salientamos, em primeiro 

lugar, que o professor não deve desvalorizar o que a criança escreve, se considerarmos 

que aquilo que ela escreve e como ela escreve não é fruto de um simples “não saber”, 

mas constitui-se a manifestação das hipóteses que aquele sujeito é capaz de fazer sobre 

o sistema de escrita a que ele está exposto e no qual está imerso.  

Retomamos aqui a idéia de a escrita não é um objeto escolar e sim um produto 

social, ao qual nossas crianças estão submetidas muito antes da escolarização, pois 

vêem placas, identificam marcas de produtos, presenciam adultos servindo-se da escrita 

para mediar práticas sociais. Assim, entendemos que uma intervenção de qualidade 

passa ainda pela necessidade de o professor precisa analisar sua concepção de escrita e 

de criança, considerando-as para além dos muros da escola, porque desde o nascimento 

as crianças são construtoras do conhecimento, sendo um engano imaginar que ele se 
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inicie quando a criança entra na escola. É no esforço em compreender o mundo que as 

rodeia, que elas levantam problemas e, sozinhas, procuram descobrir as respostas para 

eles.  

 No caso apresentado neste trabalho, identificamos uma atitude simples por parte 

da professora de J.V, mas que pode indiciar um trabalho pautado no respeito às 

hipóteses infantis sobre a escrita. Ao perguntar ao menino o que ele quis dizer no 

momento que escreveu, ou seja, ao dar oportunidade do aluno ler o que escreveu, a 

professora sinaliza a ele que considera suas elaborações sobre a escrita e sobre o tema 

proposto para a redação escolar. 

Para além da questão discursiva que organiza essa relação, temos ainda que essa 

prática permite àquele que ensina a escrever ter um diagnóstico do estágio em que o 

aluno se encontra, permitindo a elaboração de uma prática pertinente à 

realidade/necessidade daquele aluno.  

Logo, como consequência dessa concepção de escrita, defendemos que uma 

intervenção de qualidade é aquela que compreende a lógica da criança e suscita o 

surgimento de novas hipóteses.   

O contraponto a esse posicionamento é o de um professor que despreza as 

concepções de escrita da criança e trabalha só a técnica, de modo que a escrita acaba por 

ficar esvaziada. Trata-se de um trabalho com a escrita que trata só a forma gráfica e 

menospreza a construção da criança nos trabalhos de produção. Argumentamos 

contrariamente a essa posição, entendendo que as consequências da mesma podem ser 

desastrosas na formação do aluno-escritor.  

Segundo Ferreiro, muitas vezes enquanto a criança sabe que a escrita tem 

significado para ela, o professor a esconde atrás do traçado de formas gráficas e 

repetição de fonemas sem sentido. A autora justifica que isso acontece por que “os 

educadores são os que têm maior dificuldade de reconhecer que o desenvolvimento da 

leitura e escrita começa muito antes da escolarização” (Ferreiro, 2001: 64).  

É preciso ainda refletir brevemente sobre as concepções de escola e das funções 

que ela desempenha na formação não só de alunos produtores de texto, mas de alunos 

autônomos. 

Recuperamos aqui a reflexão que Lerner (2002) desenvolve sobre o tema, 

assinalando que a função da escola  

 

É formar seres humanos críticos, capazes de ler entrelinhas e de assumir 

uma posição frente à mantida, explícita ou implicitamente, pelos autores 
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dos textos com quais interagem em vez de persistir em formar indivíduos 

independentes da letra do texto e da autoridade de outros. (p.27) 

 

A principal função da escola é levar o aluno a ler e escrever, embora não se saiba 

exatamente quando e como o individuo aprende. Sabemos que existem aqueles que 

precisam de um tempo maior para aprender, outros já aprendem dentro de um tempo 

determinado pelos padrões normais esperados, e que existem vários fatores que vão 

influenciar a produção de texto dos alunos. 

 

3.2. A intervenção (aspectos de linguagem a serem considerados) 

 

Uma vez discutidas as questões pertinentes ao laço entre professor e a aluno e as 

concepções que, inevitavelmente, perpassam e influenciam a prática pedagógica, resta-

nos indicar algumas possibilidades de trabalho linguístico, propriamente dito, e que 

podem balizar o trabalho de ensinar a escrever. 

Procurando ser coerentes com a concepção de ensino que viemos de expor, ou 

seja, uma prática que respeite a lógica do aluno, as hipóteses que ele levanta sobre o 

sistema de escrita e que se organize em torno da reflexão e da reelaboração dessas 

hipóteses, discutimos nessa seção que tipo de operações o professor deve fazer para em 

que, em casos como o do aluno J.V., a criança possa transpor a condição de um texto 

concebido mentalmente para a condição de materializá-lo em termos de escrita, 

alcançando plenamente uma das funções que a mesma traz em seu escopo: a 

comunicação de idéias e a mediação das relações e práticas sociais. 

Para tanto, recuperemos os trabalhos de Geraldi (1991) em que ele discerne três 

tipos de atividades de reflexão sobre a linguagem que a escola pode realizar na tarefa de 

ensinar a escrever: 

a) Atividades Linguísticas:  

As atividades linguísticas são entendidas como aquelas que incidem sobre as 

ações que praticamos nas interações cotidianas. É o trabalho com a língua em uso.  

Nessa perspectiva, o trabalho em sala de aula consiste em observar e 

experimentar de modo formal, práticas de linguagem comuns ao nosso dia-a-dia, como 

questionar, responder, ordenar, argumentar, solicitar.  

Podemos tomar como exemplos de atividades linguísticas, as propostas de texto 

que “artificializam” situações de comunicação (“escreva um bilhete pedindo um livro 

emprestado a um de seus colegas) ou que se atém aos modos de dizer.  
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b) Atividades Metalinguísticas 

As atividades metalinguísticas se dão quando utilizamos a própria língua para 

falar da língua. Uma aula de Língua Portuguesa é uma atividade metalingustica por 

excelência, já que o professor utiliza a própria língua portuguesa para tratar dela mesma, 

quando, por exemplo, diz que “substantivo é a palavra que dá nome aos seres”. Um 

dicionário é um tipo de texto também essencialmente metalinguístico, pois se serve das 

palavras da língua portuguesa para explicar o significado delas mesmas. 

Na sala de aula, o trabalho com a metalinguística se traduz pelos exercícios de 

classificação e nomeação das palavras e fenômenos linguísticos e, é sem dúvida, o tipo 

de atividade mais utilizado nesses espaços. 

 

c) Atividades Epilinguísticas 

As atividades epilínguísticas, por sua vez, caracterizam-se por se constituírem de 

atividades de reflexão sobre o funcionamento da língua, sobre as possibilidades de 

construção de sentido, as possibilidades estéticas, as especificidades da fala e da escrita, 

que ela pode oferecer. 

São elas que permitem ao sujeito conferir à sua produção um olhar retroativo e 

avaliativo no que diz respeito às construções textuais e aos sentidos que as mesmas 

permitiram construir. 

  

Apresentadas as três possibilidades vislumbradas por Geraldi no trabalho com a 

linguagem, cumpre, agora, refletirmos sobre quais e em que medida as atividades 

anteriormente descritas podem servir de ferramenta em casos como os do aluno J.V. 

Certamente, não se trata de compartimentalizar os aspectos de trabalho da 

linguagem, propondo que se trabalhe isoladamente, cada uma de suas faces, mas de 

privilegiar em determinadas fases da construção do conhecimento sobre a escrita, 

aquelas que significam maior produtividade, de acordo com os objetivos que se 

pretende alcançar. 

No caso específico do aluno J.V., que é emblemático e que representa a 

condição de tantos alunos que povoam nossas salas de aula, nos parece pertinente 

defender que o trabalho epilinguístico deve servir de baliza para o professor ao ensinar a 

escrever. 

Um aluno que, visivelmente, está numa fase de elaboração de hipóteses sobre o 

sistema de escrita e sobre o registro escrito de sua língua materna deve encontrar na 
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escola e no professor, um terreno favorável a qualificar suas hipóteses. A atividade 

epilinguística favorece esse percurso. 

No caso de estudo, trata-se da necessidade de demonstrar a esse aluno, em 

primeiro lugar a forma de organização mínima de um texto. Podemos inferir que, para 

J.V. o texto consiste em uma lista de palavras justapostas, como se bastasse alinhá-las 

para que o sentido se construísse. 

O investimento em atividades epilinguísticas nesse caso teria a função de, 

observando outros textos e levando o aluno a perceber as lacunas do seu, reelaborar 

junto com a turma a concepção de texto vigente. Seria importante demonstrar nesse caso 

que para além das palavras justapostas, elas devem se organizar em frases – que tem 

uma estrutura complexa de nomes e verbos, por exemplo – , que as frases se 

interelacionam umas com as outras que existem palavras próprias para fazer essa 

relação, que nem sempre o que o escritor pretende dizer será entendido integralmente 

pelos seus leitores, de modo que se deve calcular os efeitos de sentido que as palavras 

podem ganhar, visando a minimizar os mal-entendidos e tantas outros aspectos 

morfológicos, sintáticos e semânticos que compõe o texto, enquanto uma peça de 

linguagem. 

Certamente o trabalho epilinguístico será enviesado por aspectos linguísticos e 

metalinguísticos, mas não entendemos que a primazia destes sobre aquele favoreçam a 

mesma reflexão entre aqueles que ainda aprendem a escrever. Afinal de contas, a 

reflexão sobre a língua e o uso adequado da mesma são muito mais relevantes do que 

saber nomear cada unidade ou fenômeno que a constitui. 

 

4. Considerações finais 

 

Realizado o percurso a que nos propomos neste texto, chegamos no ponto de 

buscar sistematizar todas as reflexões e deixar proposto encaminhamentos que visem a 

colaborar na otimização da prática docente daquele se põe a ensinar a escrever. 

Em primeiro lugar, embora tenhamos focado metodologicamente um caso sobre 

o qual nos debruçamos, é inevitável considerar a heterogeneidade da sala em que J.V. 

está inserido. Sabemos que essa é uma das angústias com os quais os professores lidam 

diariamente: “Como atender, a contento, salas tão heterogêneas?” 

Para fins analíticos, agrupamos os alunos em três categorias, mas reconhecemos 

que dentro de cada grupo existem nuances e especificidades, mesmo porque são 
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compostos por indivíduos marcados pela própria subjetividade, o que inclui instâncias 

psíquicas, sociais, culturais. 

Perceber essa infinidade de nuances que se coloca diante do professor numa sala 

de aula como a de J.V. e que, dinamicamente, vai mudando a partir do momento que os 

alunos vão construindo cada um seu caminho no percurso de aquisição de escrita é 

fundamental para uma intervenção bem-sucedida. 

E é justamente por conta dessas especificidades que não se pode pensar em 

soluções acabadas, pois uma solução eficientemente empregada com uma turma, pode 

ser desastrosa na turma do ano seguinte.  

Entra em jogo, então, a permeabilidade do professor às manifestações subjetivas 

de seus alunos aliada à formação teórica, baseada na reflexão, que será o instrumento 

para repensar cada realidade e cada desafio que se põe diante dele e que, (também) 

subjetivamente, deverá ser ressignificada por ele a cada nova situação. É a formação 

teórica que dará substância à prática do professor. 

É ainda nessa perspectiva da formação teórica que salientamos a necessidade 

também do conhecimento “técnico” acerca da linguagem. Para ensinar os alunos a 

lidarem com a linguagem, é fundamental que o professor a conheça bem enquanto 

objeto, em todos os seus aspectos composicionais, seu funcionamento, sua 

complexidade e especificidades. Obviamente, não defendemos que apenas o trabalho 

com as atividades lingüísticas ou que o conhecimento técnico garanta a formação de 

alunos produtores de textos, mas certamente na complexa gama de requisitos, o 

conhecimento lingüístico, associado aos demais aspectos já discutidos nesse texto, é 

indispensável. 

Em suma, todos os aspectos aqui arrolados apontam para uma mesma direção: o 

de uma prática pedagógica pautada no respeito ao outro, na disposição para a parceria e 

na permeabilidade às manifestações subjetivas do outro, como uma maneira de, sem 

palavras, reafirmar ao aluno que ele pode construir um lugar de onde ele possa se 

colocar enquanto sujeito que escreve e que está socialmente autorizado a fazê-lo, 

visando a sua autonomia enquanto sujeito escritor de suas palavras e de sua história.  
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Introdução  

 

Atualmente, os modelos de ensino-aprendizagem aplicados nas IES (Instituições 

de Ensino Superior), principalmente na área da contabilidade, tem-se buscado uma 

revisão. De acordo com Marion e Marion (2005, p. 6), “a última pesquisa relevante que 

provocou reais mudanças na metodologia do ensino da contabilidade foi na década de 

60, quando uma equipe do Departamento da Contabilidade da FEA/USP desenvolveu 

uma nova didática para o ensino da Contabilidade Introdutória”. A metodologia de 

ensino, de acordo com Cyrino e Torralles-Pereira (2004), não esta evoluindo e nem está 

em sintonia com os avanços científicos e tecnológicos. 

Marion e Marion (2005, p. 7) argumenta que “apesar dos educadores modernos 

defenderem que o processo ensino/aprendizagem devem estar centrado no aluno, vemos 

com tristeza que o ensino tradicional, centrado no professor continua prevalecendo”, ou 

seja, a contabilidade continua com a aprendizagem sendo através de palestras por meios 

tradicionais. Os autores acima ainda complementam afirmando que para formar um 

profissional com pensamento crítico, criativo na busca de soluções, com princípios 

gerais de soluções de problemas, deve-se dar ênfase a um currículo que privilegie o 

‘Know Why’ em detrimento do ‘Know How’. Nesse sentido algumas instituições têm 

procurado novas alternativas de ensino-aprendizagem, porém, tais mudanças trazem 

desafios. 

Assim, há a proposta de que, o método Aprendizagem Baseada em Problemas ou 

PBL (Problem-based Learning) pode trazer uma formação acadêmica e científica de um 

aprendizado mais duradouro, por resolver problemas, pelo fato do aluno passar de 

agente passivo a ativo, dentre outros.  

Vários trabalhos foram encontrados enfatizando a aplicação da metodologia na 

área médica, mas poucos na área contábil. Deste modo, este trabalho procura trazer 

conceitos sobre a Aprendizagem Baseada em Problemas, seguida de algumas 
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abordagens de aplicações realizadas no curso de Ciências Contábeis. Essa metodologia 

é incipiente em muitas áreas de conhecimento no Brasil, entre elas a contabilidade.  

O PBL estimula o pensamento crítico, habilidades para solução de problemas e a 

aprendizagem de conceitos na área em questão. Para Ribeiro (2005), suas principais 

diferenças em relação às abordagens convencionais é que: (i) o ensino é centrado no 

aluno e o professor passa a ser um facilitador da aprendizagem; (ii) usa de problemas 

para iniciar, direcionar, motivar e focar a aprendizagem.  

O problema empregado nessa aprendizagem deve ser real ou uma simulação 

abrangendo várias áreas de conhecimento. Deste modo, acredita-se que essa “nova” 

abordagem possa trazer ao ensino de contabilidade um conhecimento significativo e 

duradouro com habilidades e atitudes positivas aos alunos frente a problemas que 

possam ocorrer na vida profissional, e corroborando com a capacitação e formação do 

egresso do curso de Ciências Contábeis. 

Nesse sentido a questão da pesquisa pode ser assim definida: Nos trabalhos 

científicos apresentados no ANPCONT (Associação Nacional dos Programas de Pós-

Graduação em Ciências Contábeis) e EnANPAD ( Encontro Nacional de Programas de 

Pós-Graduação em Administração) relacionados à aplicação do  método PBL, 

apresentaram resultados positivos para o ensino-aprendizagem  dos estudantes que 

aderiram ao método? 

Para responder a questão problema proposta, o objetivo deste estudo foi analisar 

os trabalhos científicos apresentados no ANPCONT  (Associação Nacional dos 

Programas de Pós-Graduação em Ciências Contábeis) e EnANPAD ( Encontro Nacional 

de Programas de Pós-Graduação em Administração) relacionados à aplicabilidade do 

método PBL, e verificar quais foram as contribuições para o ensino-aprendizagem e 

como os estudantes aderiram ao método. 

A justificativa em desenvolver este trabalho, esta no intuito de apresentar aos 

educadores na área contábil as experiências aplicadas com o conhecimento de uma nova 

metodologia, fundamentada em problemas voltados para o desenvolvimento do 

pensamento crítico, habilidades para solução de problemas e a aprendizagem duradoura 

de conceitos apreendidos pelos estudantes (RIBEIRO, 2005). 

 

Referencial teórico 

O ensino contábil 

 

A legislação, argumenta Passos (2004, p. 15), 
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beneficiou a profissão contábil ao obrigar que as empresas mantivessem 

registros contábeis e que, para elaborá-los fosse necessária a figura do 

contador. Porém, por outro lado, isso fez com que a contabilidade fosse 

considerada um ‘mal necessário’ e que os outros benefícios das informações 

contábeis fossem ignorados pela maioria das empresas por um longo tempo. 

Logo, o ensino contábil enfocou por muitos anos o conhecimento técnico, 

mas, com o surgimento do curso superior em Contabilidade, inicia-se um 

movimento de mudança. 

 

Desse modo, a educação contábil no Brasil iniciou-se com o ensino profissional, 

evoluindo posteriormente para o ensino superior. Passos (2004) argüiu que o ensino 

profissional trouxe uma idéia de transmissão de conhecimentos técnicos e prontos, sem 

fazer com que o aluno reflita, inove e critique. O autor ainda expõe que esses traços do 

ensino profissional e técnico contábil ainda são fortes nos cursos superiores, portanto os 

problemas como: grande número de alunos por sala de aula, falta de docentes bem 

preparados, sistema prático (escritório modelo), e outros, ainda são os mesmos. 

Contudo, ainda conforme Passos (2004), foi a partir do ano de 1951 que os concluintes 

puderam receber o título de Bacharel. Em 1968 veio outro passo importante com a 

reformulação do ensino universitário: a departamentalização e a matrícula por 

disciplina. 

Por muito tempo, o curso superior em Contabilidade que começou em 1945, no 

Brasil, teve como foco o conhecimento técnico voltado para escrituração dos livros 

contábeis. Anos depois, o profissional dessa área tornou-se necessário a partir da 

expansão do mercado de capitais no Brasil, com a obrigatoriedade das demonstrações 

financeiras e do parecer de um auditor independente possuidor do título de Bacharel em 

Ciências Contábeis (PASSOS, 2004). 

A reforma do currículo no curso de Ciências Contábeis ocorreu por intermédio 

da Resolução n. 03/92 do Conselho Federal de Educação através da criação do currículo 

mínimo, exaltando uma qualificação melhor aos profissionais da área, com a inclusão de 

disciplinas como Monografia e Trabalho de Conclusão de Curso. 

Pode-se dizer que um ponto relevante desse curso de graduação é o currículo, 

pois quando há uma relação positiva entre as grades e os pré-requisitos do curso 

escolhido pelo aluno, principalmente na área de negócios, como Contabilidade, os 

professores sugerem que essa relação seja relevante para formação profissional 

(WATSON et al., 2005). 

Segundo Fazenda (2007) na educação é preciso uma postura que seja 

interdisciplinar, ou seja, uma forma de buscar, se envolver, ter compromisso e 

reciprocidade diante do ato dos docentes na integração de disciplinas do currículo 

escolar. É uma relação de mutualidade, um regime que oferece uma co-propriedade, 
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possibilitando um diálogo entre as partes interessadas. Ainda consoante essa autora, a 

interdisciplinaridade é a responsável por um movimento que redimensiona a teoria das 

ciências, revisando os hábitos de pesquisa, como também constituindo em um meio de 

defesa para caminhos novos na área educacional. Em países desenvolvidos, é um tema 

discutido de forma ampla, como também em países emergentes. 

Conforme Santomé (1998) salienta que em um modelo disciplinar, cada 

professor preocupa-se apenas com sua matéria, considerando-a sempre a mais 

importante e forçando o conjunto de estudantes a interessar-se só por ela, podendo 

recorrer à desvalorização de outras que considerar rivais. Esse modelo é resultado de 

uma fragmentação de ensino que ocorreu em todas as áreas, não somente na área 

contábil. 

 

O método Problem Based Learning (PBL) 

 

A Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) é centrada em volta da discussão 

surgida de um problema. É um método que encoraja o aprendizado individual do aluno 

a um conhecimento mais profundo, tornando-o responsável pela sua própria 

aprendizagem (Queen’s University, 2003). Segundo Araujo e Rodrigues (2006, p. 3), o 

principal fundamento do método é “ensinar o aluno a aprender, buscando conhecimento 

por meio de difusão variados”. Além disso o método também trabalha a 

interdisciplinaridade, pois no problema apresentado aborda tópicos de varias disciplinas 

do curso. 

De acordo com a Faculdade de Medicina Sobral – UFC (2006), a Universidade 

de McMaster, Canadá, foi pioneira no final dos anos 60 a utilizar o modelo PBL, se 

expandindo depois a outras universidades. Conforme Cyrino e Toralles-Pereira (2004), 

no Brasil a Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA) e a Faculdade de Medicina 

do Centro de Ciências da Saúde da Universidade de Londrina (UEL) optaram também 

por incluir em seus currículos a PBL.  

A educação médica pode prover perspicácia para a educação contábil por duas 

razões segundo Johnstone e Biggs (1998), as duas desenvolveram teorias das bases 

cognitivas de perícias e seus processos básicos são semelhantes (por exemplo: a 

contabilidade diagnostica problemas com desempenho financeiro e a medicina 

diagnostica doenças). O autor comenta ainda que Boshuizen & Schmidt (1992) e Libby 

& Luft (1993) reconheceram as perspicácias que se pode ganhar através da conexão de 

pesquisas contábeis e médicas. 
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Schmidt, em 1983, citado por Soares (2006), expõe que a “disseminação 

mundial da PBL tem sido estimulada por sua estreita coerência com os princípios da 

aprendizagem do adulto”. 

Para Anderson e Mitchell (1993), Hilgard e Bower (1975) e Schmidt (1993) 

citados por Soares, Serapioni e Caprara (2001) o PBL se fundamenta em princípios 

validados no ensino-aprendizagem: (i) importância do conhecimento prévio no processo 

educacional; (ii) favorecer a ativação do conhecimento prévio, através de “pistas” no 

contexto em que as novas informações estejam sendo estudadas; (iii) a forma como o 

conhecimento se estrutura na memória, em redes semânticas construídas por assertivas 

sobre conceitos e suas inter-relações, influenciando na possibilidade de utilização do 

conhecimento existente; (iv) armazenamento de informações na memória e sua 

recuperação posterior; e (v) a motivação do estudante, principalmente a “motivação 

intrínseca”. Através da PBL é possível por em prática esses princípios. 

A metodologia da PBL para Iochida (2000), é ideal para os estudantes que tem 

iniciativa para estudar por conta própria; que se sentem à vontade formulando objetivos 

de aprendizado flexíveis mesmo que apresentem, por vezes, alguma ambigüidade; que 

apreendem melhor com leitura e discussão; e consideram desejável que seu aprendizado 

seja sempre em um contexto ‘empresarial’. 

Hadgraft & Holecek (1995 apud RIBEIRO 2005, p. 36), defendem que a PBL 

trás para a vida do profissional atributos como a adaptabilidade a mudanças, habilidade 

de resolver problemas em situações não rotineiras, pensamento crítico e criativo, adoção 

de uma abordagem sistêmica ou holística, trabalho em equipe, capacidade de 

identificação de pontos fortes e fracos e compromisso com o aprendizado e 

aperfeiçoamento contínuos.  

Em consonância com o autor a Resolução CNE/CES 10/2004, discorre em seu 

parágrafo 4º, incisos de I a VIII sobre as competências e habilidades do profissional: 

(...) II – demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil; 

(...) V – desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a 

liderança entre equipes multidisciplinares para a captação de insumos 

necessários aos controles técnicos, a geração e disseminação de informações 

contábeis, com reconhecido nível de precisão; (...) VII – desenvolver, analisar 

e implantar sistemas de informação contábil e de controle gerencial, 

revelando capacidade crítico analítica para avaliar as implicações 

organizacionais com a tecnologia da informação; (...). 
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A referida Diretriz Curricular ainda traz que os campos de formação básica, 

profissional e teórico-prática devem ser interligados. 

Antes dos atributos e habilidades profissionais, a PBL trás mudanças no papel 

dos professores e alunos. Os professores passam a ser tutores, que conforme Ribeiro 

(2005, p. 61) têm a função de “orientar, explicar conceitos, sanar dúvidas com relação 

aos requisitos do projeto e às tarefas a serem cumpridas”. Um bom tutor segundo 

Queen’s University (2006) deve ter as seguintes características: conhecimento, atributos 

pessoais (aceitação e responsabilidades) e habilidades. Para os alunos existem dois 

papeis de destaque: líderes e secretários. Os líderes/coordenador para Iochina (2000) são 

responsáveis pelo “gerenciamento” dos encontros e das discussões garantindo a 

participação de todos. O secretário/relator escreve o que foi dito facilitando a 

participação de todos e faz a anotação da lista de objetivos, referências a serem usadas e 

no final entrega um relatório ao tutor. 

De acordo com Iochida (2001), existem sete passos que facilitam o aprendizado 

da PBL: 

1) Esclarecer os termos difíceis – identificar qualquer termo, palavra ou expressão não 

entendida e perguntar ao grupo se alguém conhece. Caso contrário incluir o termo entre 

os objetivos de aprendizado; 

2) Listar os problemas – identifica-se os problemas sem a pretensão de explicar o 

porquê. Exemplo: ‘falta de dinheiro, compromissos em atraso, deposito com bastante 

estoque’, etc; 

3) Discussão dos problemas (brainstorm) – neste momento ocorre à primeira sessão 

tutorial discutindo os conhecimentos prévios do grupo com possíveis diagnósticos e 

meios para comprová-los. Cada pessoa do grupo pode lembrar de coisas diferentes, 

fazendo da discussão uma oportunidade de aprender. Aqui é importante o respeito pela 

opinião dos outros. As funções de líder e secretário devem ser compreendidas e 

desempenhadas por todos, se possível; 

4) Resumir – resumir a discussão, relembrando os problemas listados, as hipóteses, 

diagnósticos levantados, e as contribuições dos conhecimentos prévios, prós e contras; 

5) Formulação dos objetivos de aprendizado – identificado os problemas, e após a 

primeira discussão, identificar os pontos obscuros, ou seja, assuntos ou temas que 

precisam ser estudados, para resolver o(s) problema(s). Ser objetivo nesse passo é 

essencial, pois não haverá tempo de estudar tudo sobre o assunto. Decidir em grupo o 

que é importante para estudar; 
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6) Busca de informações – definido o que estudar, cada um individualmente deve 

buscar informações em mais de uma fonte, e ter como objetivo a troca dessas 

informações, de fontes diversificadas, na discussão em grupo; e 

7) Retorno, integração das informações e resolução do caso – a segunda reunião 

tutorial integra as informações trazidas, para resolver o caso, sem a pretensão de esgotar 

os temas discutidos. 

Esses passos sistematizados ajudam na tarefa de como fazer para aprender 

através da PBL promovendo o aprendizado no método baseado em problemas pelas 

seqüências apresentadas. Dessa forma o estudante passa pelo trinômio problema – 

explicação – solução, ou seja, ele identifica o problema, busca fatores que o explicam e 

propõem solução ou soluções. 

Para a implantação do método PBL no currículo e conforme a experiência de 

Nooruddin e Jaffery (2004) a faculdade pode iniciar com um currículo híbrido e depois 

torná-lo todo em PBL como foi feito na Universidade Médica Ziauddin (ZMU) no 

Paquistão. Para Jonhstone e Biggs (1998), currículo híbrido significa combinar alguns 

elementos do Currículo Convencional (CC) e do currículo PBL no mesmo programa. Se 

às vezes a aplicação da PBL parecer trabalhosa os autores Khan, Saeed e Frossard 

(2006), propõem assistentes pedagógicos - TA (teaching assistants), um projeto 

realizado na Aga Khan University em 2002, que envolvia os médicos recém formados. 

Esses médicos são envolvidos no processo por que tem conhecimento acadêmico, 

discernimento clínico e liderança e após a formatura eles podiam se dedicar a esta 

posição. A escolha desses TA se dava pelo CV e desempenho acadêmico. A nova 

função trouxe resultados positivos à implantação da PBL. 

Conforme visto anteriormente, é necessário que os estudantes de contabilidade 

desenvolvam conhecimentos duradouros e capacidade de resolver problemas, para sua 

atuação futura como contador. 

Segundo Johnstone e Biggs (1998) o PBL envolve quatro características 

importantes para sua implantação no currículo, as quais serão comentadas a seguir: 

 Característica 1: Ensinar o Conhecimento Técnico Básico no Contexto de 

Casos Realísticos 

Para ensinar o conhecimento técnico básico no contexto de casos realísticos é 

necessário que os estudantes se inteiram dos casos realísticos antes da aula. As 

vantagens dessa característica são: (i) permite aos estudantes de PBL juntar e integrar 

informações (lembranças) dentro do contexto do caso atual, preparando-os para 

situações futuras e semelhantes; e (ii) desenvolve habilidades de raciocínio diagnóstico 
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(processo pelo qual são geradas hipóteses e são chegadas a conclusões). A habilidade 

para gerar e avaliar múltiplas hipóteses com um determinado grupo de dados tem 

implicações importantes para a prática de contabilidade. Como desvantagens a 

característica apresenta: (i) conclusões de casos antes de aprender a técnica básica pode 

prejudicar o desenvolvimento do conhecimento organizado; e (ii) inversão do raciocínio 

de estudantes de PBL, porque eles tentam entender os casos tentando achar um “ajuste” 

entre suas hipóteses iniciais e os fatos atuais do caso. Como resultado, os alunos 

desconsideram fatos pertinentes as hipóteses iniciais. 

As sugestões de implantação dada pelos autores para este caso são: (i) o 

método é apropriado para o quinto ano do curso, em estágios no quarto e quinto anos 

pode ser interessante sua implantação; (ii) tutores especialistas são mais efetivos que os 

não especialistas, pois detectam deficiências ou erros argumentados na estrutura do 

conhecimento do aluno; e (iii) instrução explícita nos processos e vantagens de uma 

estratégia de raciocínio não invertido, promovendo assim estratégias de raciocínio 

apropriadas. 

 

 Característica 2: Ensinar Habilidades de Princípios Específicos que 

Resolvam Problemas 

Estas habilidades são introduzidas ao longo do currículo. É apropriado 

apresentar aos estudantes de contabilidade estas habilidades e educá-los mostrando 

como essas habilidades aplicam-se em situações realísticas. A vantagem dessa segunda 

característica é que os estudantes têm a oportunidade de executar suas habilidades 

expandindo-as antes de se tornarem profissionais. E como desvantagem, ensinar a 

resolver problemas é mais difícil do que ensinar conteúdos, por duas razões: (i) a 

faculdade deve ter um consenso de quais habilidades de resolução de problemas serão 

enfatizadas no currículo; e (ii) o corpo docente tem que desenvolver métodos 

pedagógicos e materiais para ensinar as habilidades de resolver problemas. 

As sugestões de implantação propostas pelos autores são: (i) discussão na 

faculdade sobre os objetivos de aprendizagem revisando propostas do currículo que 

promovam a perspicácia sobre habilidades dos estudantes para resolver problemas; (ii) 

desenvolver materiais instrutivos apropriados e depois que cada instrutor desenvolveu e 

testou alguns métodos ao longo do currículo, combinar o método em um curso mais 

inclusivo a instrução de resolver problemas; e (iii) a faculdade de contabilidade pode 

interagir com a faculdade de medicina, pois esta já ensina o método. Além disso, os 
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estudantes de mestrado ou doutorado em contabilidade poderia se matricular em cursos 

de habilidades para resolver problemas na escola médica. 

 Característica 3 e 4: Enfatizar a Aprendizagem em Pequenos Grupos e 

Centrada no Estudante 

A terceira característica que é aprendizagem em pequenos grupos permite aos 

estudantes aprender por atividades que coordenam seu trabalho com outros, interagindo 

com semelhantes e participar de apresentações improvisadas e discussões. Na prática da 

contabilidade freqüentemente os indivíduos trabalham dentro de grupos de 

administração ou equipe de auditoria, e dessa forma adquirir habilidades em pequenos 

grupos é vital para seu desempenho efetivo. 

A quarta característica da PBL é a aprendizagem centrada no estudante, esta 

combina o auto-estudo intensivo de estudantes em classe conduzindo seminários e se 

agrupando para o processo de aprendizagem duradoura. Os contadores devem ser 

capazes de: (i) determinar os objetivos da tarefa para a qual eles são nomeados; (ii) 

pesquisar as respostas para administração, impostos, ou examina questões; e (iii) 

conduzir os resultados aos colegas. 

Essas duas características trazem como vantagem segundo os autores: (i) 

pequenos grupos de estudantes tem a oportunidade de receber mais feedback do que em 

Currículo Convencional (CC); (ii) a satisfação dos estudantes de PBL normalmente é 

mais alta; e (iii) aprendizagem em pequenos grupos e aprendizagem centrada no 

estudante proporciona habilidades profissionais que são necessárias na prática. As 

desvantagens são: (i) a oportunidade de incidência de erros é maior, por isso o instrutor 

de PBL tem que possuir habilidade para monitorar a discussão no grupo de seminário e 

corrigir qualquer concepção errônea dos estudantes sobre o caso; (ii) na aprendizagem 

centrada no estudante, qualquer erro argumentado ou insuficiência de conhecimento 

pode não ser detectado pelo instrutor; e (iii) um modelo intensivo de grupos pequenos 

pode ser caro para a faculdade se comparado com o método CC. 

Para as sugestões de implantação recomenda-se a preferência por tutores 

especialista, só que esses tutores são mais caros e escassos. Neste caso recomenda-se 

um currículo híbrido ou uma estratégia de condutas. Para cursos maiores de 

contabilidade a estratégia de conduta é útil nos primeiros anos de implementação do 

método PBL. A estratégia de conduta pode envolver PBL e CC num mesmo programa e 

os estudantes escolhem em qual matricular. A estratégia de conduta é uma alternativa 

viável a inércia para um Departamento de Contabilidade com bastantes estudantes. 
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Sendo assim os autores Johnstone e Biggs (1998) recomendam um passo a passo 

para a uma reforma curricular: 1) deve acontecer um ímpeto para a mudança; 2) avaliar 

as alternativas de currículo e depois selecionar as pessoas juntamente com um 

compromisso de recurso financeiro disponibilizado pelos administradores; 3) ocorre 

então o planejamento para implementação definindo metas de currículo, objetivos, 

conteúdo, expectativas dos estudantes e mecanismo de avaliação dos estudantes. O novo 

currículo deve ser aceito e os instrutores treinados. Essa fase pode ser a mais difícil; e 4) 

neste momento a implementação acontece e a administração escolar monitora 

internamente o estudante e a satisfação da faculdade, e externamente através de 

consultores o desempenho dos estudantes em exames profissionais. 

 

 

 

 

Objetivos 

 

Conforme explicitado na introdução deste trabalho, este estudo teve como 

objetivo analisar os trabalhos científicos apresentados no ANPCONT (Associação 

Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Ciências Contábeis) e EnANPAD ( 

Encontro Nacional de Programas de Pós-Graduação em Administração) relacionados à 

aplicabilidade do método PBL, e verificar quais foram as contribuições para o ensino-

aprendizagem e como os estudantes aderiram ao método. 

Os objetivos específicos foram: i) discorrer sobre o ensino no curso de Ciências 

Contábeis; ii) conceituar e apresentar as etapas de aplicabilidade do método Problem 

Based Learning (PBL); iii) analisar sobre os trabalhos apresentados nos eventos 

ANPCONT e EnANPAD; e iv) comparar os resultados referente à aplicação do método 

no curso de Ciências Contábeis. 

 

Metodologia 

 

A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo descritivo-exploratório. É 

descritivo por apresentar as características das pesquisas publicadas no ANPCONT e 

EnANPAD, e exploratório por buscar conhecer as estratégias metodológicas de 

pesquisas científicas que utilizaram o método PBL em disciplinas especificas do curso 

de Ciências Contábeis. 
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Este trabalho faz uso do estudo segundo Caldas e Tinoco (2004), com base em 

autores da área (WORMELL, 1998; VANTI, 2002), este estudo utiliza a análise de 

citações e o agrupamento bibliográfico. 

A busca dos artigos do ANPCONT e EnANPAD foi realizada no CD-ROM dos 

anais do evento. Para a coleta dos artigos, foram adotadas duas palavras-chave – PBL e 

ABP, nos ano de 2008 que serviram de base para a seleção dos artigos; e, em seguida, 

verificou-se a existência dessas palavras-chave no título ou no resumo do artigo. Esta 

seleção de amostra da fonte de publicação caracteriza-se como intencional e não-

probabilística, motivada pelo conhecimento de tais publicações de estudos desta 

natureza, uma vez que o estuda na área de Ciências Contábeis ainda é incipiente. 

Assim, o trabalho apresenta dois casos de aplicação do método Problem Based 

Learning no curso de Ciências Contábeis. 

A seguir são descritos os dados coletados dos eventos citados anteriormente, 

observações e documentos que consolidados representam a opinião dos participantes e 

destacadas como efetivas nos documentos onde as observações foram conduzidas. Os 

autores desta investigação, face aos dados disponíveis, optaram, preliminarmente, por 

apresentarem apenas os fatos considerados como maioria em cada aplicação. 

 

Desenvolvimento 

 

Para o trabalho apresentado no ANPCONT teve como objetivo verificar a 

efetividade do método PBL no curso Ciências Contábeis da FEA-RP/USP, sendo a 

efetividade definida como uma qualidade de efetivo, atividade real e resultado 

verdadeiro. De acordo com Souza (2000, p. 42), para que “se consiga a máxima 

efetividade no processo de aprendizagem, são necessários o engajamento e a 

participação ativa [...]”. 

A medida da efetividade foi fundamentada no trabalho dos autores Kanet e Barut 

(2003), que definiram um modelo de avaliação da efetividade a partir da aderência do 

estudante ao método. 

Deste modo, verificou-se pelos resultados estatísticos do trabalho que, a partir da 

adesão do estudante ao método, os mesmos ganham conhecimento na área, adquirem 

capacidade para resolução de problema, melhoram sua comunicação, desenvolvem 

habilidades, e adquirem confiança. 

Os resultados encontrados corroboram com a pesquisa de Kanet e Barut (2003, 

p. 109), os quais realizaram um estudo sobre a efetividade do método PBL, no período 
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de 1995 a 1999, nos cursos de MBA introdutórios de Administração da Produção na 

Universidade de Clemson. 

Segundo os autores supra citados, esse resultado mostra que o entendimento e 

aderência ao método PBL, pelos estudantes, conduz os mesmos a adquirir conhecimento 

na área, a desenvolver habilidades de comunicação e a contrair confiança. O PBL 

conduz as expectativas dos estudantes ao colocar conhecimento e aprendizagem em um 

contexto do mundo real, e permite aos estudantes agirem como profissionais, sendo 

assim, consistente com meta-análise conduzida na área médica 

Norman e Schmidt (2000) concluem, em sua pesquisa, que os resultados 

cognitivos e as habilidades práticas entre currículos convencionais e currículos PBL 

chegam a diferenças mínimas. No entanto, o PBL fornece maior desafio, motivação e 

abordagem agradável para a educação. Além disso, consideram que o campo de 

pesquisa só avançará se forem realizadas rigorosas pesquisas. 

O trabalho de Albanese e Michell (1993) apresenta a perspectiva sobre a 

avaliação dos docentes, sendo, no geral, o PBL avaliado positivamente pelas mudanças 

no programa, principalmente as mudanças em relação ao contato com o estudante, ao 

aumento do interesse intrínseco do estudante pela aprendizagem. Mas identifica certo 

desajuste no conjunto de ciências básicas, problemas no sistema de avaliação dos 

estudantes e, em particular, com o tempo consumido com as atividades de PBL. 

A afirmação dos autores acima foram também percebidos no trabalho do 

ANPCONT, de forma sutil, por meio dos comentários dos estudantes, pois supõe-se que 

a maioria dos estudantes gostaram do método, aderiram a ele e foram também ativos, o 

que levou a realçar as vantagens desse método. 

Contudo as autoras concluem que não há um método que resolva todos os 

problemas de ensino-aprendizagem e nem tão pouco um método que garanta colocação 

no mercado de trabalho e sucesso na vida profissional do egresso, mas há alguns 

métodos que promovem a satisfação, não de “todos”, mas da maioria dos estudantes. A 

pesquisa analisada teve como limitação a aplicação pontual em uma IES 

Para o arquivo do EnANPAD a pesquisa revelou aspectos importantes referentes 

à implementação do método PBL para o ensino-aprendizagem, no que diz respeito ao 

conhecimento adquirido, o estimulo ao pensamento crítico, o desenvolvimento de 

habilidades para solução de problemas e o trabalho em equipe. 

Quando se assume que o método de ensino tradicional não atende totalmente às 

expectativas do estudante, o PBL apresenta um novo formato de metodologia ensino-
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aprendizagem, que objetiva estimular o desenvolvimento de habilidades essenciais para 

atingir o conhecimento. 

Percebeu-se com os resultados da pesquisa, que o conhecimento adquirido no 

tópico em estudo, foi alcançado satisfatoriamente pelos estudantes. O método PBL 

também possibilitou o desenvolvimento de habilidades para a resolução de problemas e 

comunicação, conforme constatou a pesquisa. 

Outra evidência da pesquisa foi em relação à aderência ao método PBL, no qual 

os estudantes buscaram cumprir as etapas e princípios sugeridos pelo método, e também 

demonstraram a aceitabilidade à aplicação do mesmo. Houve também a convergência 

das respostas relacionadas à confiança e satisfação pela utilização do método. 

Verificou-se ainda com os resultados apresentados, que os estudantes 

participantes da pesquisa não rejeitaram a implementação o método PBL, ao contrário, 

participaram ativamente das etapas sugeridas pelo método, e demonstraram que 

alcançaram o conhecimento do conteúdo proposto. 

O PBL, como método de ensino na contabilidade, atende à necessidade tanto de 

professores como de estudantes, em relação ao ensino e aprendizagem. Do professor, 

porque estará adquirindo conhecimento relativo à educação. Do estudante, pois o 

método pode possibilitar, por meio da resolução de problemas reais ou próximos da 

realidade, a curiosidade, a busca, a pesquisa, tornando-o capaz de aprender a aprender, a 

ser crítico e obter uma aprendizagem duradoura. 

Quando aos limites da pesquisa, optou-se por trabalhar somente com um tópico 

da disciplina Contabilidade Intermediária I, e o período para a aplicação do método foi 

restrito, devido ao cronograma já estipulado para cumprir o conteúdo programático da 

disciplina. Entretanto, ainda assim buscou-se contribuir com as pesquisas na área de 

Ensino em Contabilidade. 

 

Conclusões 

 

Para Ribeiro (2005), suas principais diferenças em relação às abordagens 

convencionais é que: (i) o ensino é centrado no aluno e o professor passa a ser um 

facilitador da aprendizagem; (ii) usa de problemas para iniciar, direcionar, motivar e 

focar a aprendizagem. Dessa forma o PBL estimula o pensamento crítico, habilidades 

para solução de problemas e a aprendizagem de conceitos na área em questão. 

A pesquisa trouxe como proposta responder a questão de pesquisa: Nos 

trabalhos científicos apresentados no ANPCONT (Associação Nacional dos 
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Programas de Pós-Graduação em Ciências Contábeis) e EnANPAD ( Encontro 

Nacional de Programas de Pós-Graduação em Administração) relacionados à 

aplicação do  método PBL, apresentaram resultados positivos para o ensino-

aprendizagem  dos estudantes que aderiram ao método? 

Assim, em ambas as pesquisas analisadas considera-se que o método foi aceito 

pela maioria dos estudantes e segundo os relatos dos mesmos, pode-se perceber uma 

maior aprendizagem devido a busca individual do conhecimento e a discussão após a 

busca de soluções ao problema proposto. Entretanto alguns estudantes não apreciaram o 

método preferindo o método tradicional. 

Infelizmente em nenhuma das pesquisas houve uma aplicação com um número 

maior de estudantes, devido a uma aplicação pontual em salas individualizadas, o que 

impossibilitou também um grupo de controle para comparar o nível de aprendizado. 
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1. Introdução 

A educação nos dias atuais está passando por um processo de renovação de 

espaços, conteúdos e valores, pois com  a revolução tecnológica e científica, a sociedade 

mudou muito nas últimas décadas. Assim a educação não tem somente que adaptar às 

novas necessidades dessa sociedade do conhecimento como, principalmente, tem que 

assumir um papel de ponta nesse processo. 

Os recursos tecnológicos de comunicação e informação têm se desenvolvido e se 

diversificado rapidamente. Eles estão presentes na vida cotidiana de todos os cidadãos. 

Embora seja possível ensinar e aprender sem eles, as escolas têm investido cada vez no 

uso da Tecnologia da Informação e Comunicação (TICs).  

Educar é colaborar para que professores e alunos transformem suas vidas em 

processos permanentes de aprendizagem. O professor tem um grande leque de opções 

metodológicas, de possibilidades de organizar sua comunicação com os alunos, de 

introduzir um tema, de trabalhar com alunos presencial e virtualmente, de avaliá-los. 

Uma mudança qualitativa de visão inovadora no processo ensino/aprendizagem 

acontece quando o professor consegue integrar as tecnologias: as telemáticas, as 

audiovisuais, as textuais, as orais, musicais, lúdicas e corporais. Cada docente pode 

encontrar a forma mais adequada de integrar as várias metodologias, mas é importante 

que aprenda a dominar as formas de comunicação. 

Dentre as tecnologias que são usadas como metodologia de ensino, a tecnologia 

audiovisual, usando recursos de multimídia, terá uma abordagem especial neste 

trabalho, mostrando resultados de uma pesquisa realizada sobre o uso desse recurso de 

multimídia na sala de aula e abordando ferramentas a serem utilizadas por professores 

na produção dos vídeos. 
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A convivência dos jovens em idade escolar com equipamentos eletrônicos, tais 

como videogame, televisores e computadores, pode ser significativo para entender 

algumas das razões da dificuldade da escola atual em estimular a participação do aluno 

e, por outro, alguns elementos para uma possível superação desse problema. Assim, a 

aplicação desses recursos, tais como a multimídia faz com que o ensino acompanhe a 

linguagem dos novos tempos, buscando novas tecnologias de ensino para assim poder 

dinamizar as aulas. 

 

2. Referencial Teórico 

A utilização dos recursos tecnológicos na educação é uma realidade, a cada dia, 

nos equipamentos e softwares são disponibilizados para a utilização. 

Estudos demonstram que a utilização das Tecnologias de Informação 

e Comunicação (TICs), como ferramenta, traz uma enorme 

contribuição para a prática escolar em qualquer nível de ensino. Essa 

utilização apresenta múltiplas possibilidades que poderão ser 

realizadas segundo uma determinada concepção de educação que 

perpassa qualquer atividade escolar. Inicialmente é importante 

salientar que, desde o final da década de 80, as escolas públicas do 

estado de Minas Gerais têm sido equipadas com um verdadeiro 

arsenal de tecnologias: TV Escola, vídeo-escola, centrais de 

informática etc. Todos esses projetos têm a pretensão de ensinar com 

o apoio das máquinas e assim melhorar a prática pedagógica [...] 

(VIEIRA, 2003). 

 

Segundo Levy (1993), o homem pratica as tecnologias da inteligência desde a 

Antigüidade. Para ele, a linguagem é uma das tecnologias da inteligência capaz de 

viver, aqui e agora, o presente, o passado e o futuro. E é sobre ela que irá cair todo peso 

do universo da informática, como um todo, por meio de símbolos, sons, vídeos, músicas 

etc. Dentro desse contexto, ela assume um papel importantíssimo para a compreensão 

do universo virtual e do próprio agir e existir no universo real. É por meio dela que o 

espaço imaginativo do homem ganha forma no real e no virtual. 

De acordo com Amarilla (2007), a integração da tecnologia na educação teve 

para si, em um primeiro momento de conceituação, que a prática de ensino por meio da 

tecnologia é uma questão de formação, isto é, era preciso formar os professores para 

aplicação de conteúdos informatizados ao ensino de suas disciplinas. Portanto, ainda 

segundo Amarilla (2007), o enfoque da informática para a educação, desde o inicio, foi 

uma ferramenta pedagógica. Várias pesquisas guiaram os estudos desenvolvidos para o 

uso da informática permitindo a aproximação entre professor e aluno para o seu uso 

contínuo no processo cotidiano de educação. Assim, muitos programas foram 



654 

 

desenvolvidos com conteúdos diversificados brotaram juntamente com os laboratórios 

de informática nas escolas.  

O que se viu em seguida foi uma certa resistência, uma certa 

dicotomia entre as práticas educacionais informatizadas efetivamente 

nas salas de aulas, de um lado, e de outro, o avanço de sistemas que 

proporcionam o uso de informática como ferramenta educacional. A 

questão que permanece dessa pesquisa: é por que os professores 

resistem ao uso da informática na educação, duas hipóteses se abrem a 

partir dessa questão: talvez porque não estejam preparados para a 

aplicação de uma didática tendo como ferramenta a informática ou 

talvez porque ainda não estejam preparados para pensar a informática 

como meio de comunicação na educação (AMARILLA, 2007). 

 

Segundo Spanhol e Spanhol (2009), nas universidades que fornecem educação à 

distância o uso da tecnologia já é uma realidade, pois educação à distancia é um 

processo de ensino aprendizagem mediado por tecnologias. Pode-se considerar que a 

educação a distância começou a existir a partir da invenção da imprensa, por Gutemberg 

(1943), e desde então tornou-se possível a aquisição de conhecimentos sem a presença 

física do educador, somente com a sua mediação. O ensino por correspondência foi um 

marco da educação a distância com a expansão dos correios, nessa fase era utilizado 

apenas materiais impressos, portanto sua interação era muito lenta. Com o surgimento 

de outros meios de comunicação tais como televisão, rádio, gravações de áudio e vídeo, 

surge então a segunda geração de EAD, denominada de geração multimídia, e é nessa 

fase que o aluno comporta-se de modo passivo, como receptor da informação. A terceira 

geração dispõe de tecnologias interativas, através da rede mundial de computadores 

(internet), essa geração já possui uma característica importante onde o modelo está 

voltado em especial ao aluno, assim o professor se preocupa com o desenvolvimento do 

material didático, tendo que ser ele em formato eletrônico, muitos professores preferem 

programas geradores de arquivos de multimídia (áudio e vídeo) para elaboração do 

material, assim disponibilizam as chamadas “vídeo-aula” aos alunos.  

Segundo Vargas, Rocha e Freire (2007, p. 3-4), citando Kindem & Musburger 

(1997), definem que o processo de produção de um vídeo deve ter três etapas principais: 

a) Pré-produção, b) Produção e c) Pós-produção. A Pré-produção consiste na 

preparação, planejamento e projeto do vídeo a ser produzido. Esta etapa envolve as 

atividades que devem ser desenvolvidas, desde a concepção da idéia inicial até a 

filmagem. Nesta etapa, tem-se que desenvolver a Sinopse ou storyline, o Argumento, o 

Roteiro e o Storyboard. A Produção é a segunda etapa e é onde são desenvolvidas as 

filmagens das cenas que vão compor o vídeo. A terceira etapa é a Pós-Produção, onde 

são realizadas as atividades para a finalização do vídeo e é quando se faz a edição e a 
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organização das tomadas gravadas para composição das cenas e do vídeo como um 

todo. 

Para dar início ao desenvolvimento dos tutoriais digitais em forma de vídeo foi 

preciso investigar as formas de trabalhar com esses vídeos. Segundo Moran (1995) não 

se deve usar as vídeos-aulas com o intuito de colocá-las quando ocorre um problema 

inesperado e o professor não poder ministrar a aula, usá-la eventualmente pode ser útil, 

mas se for feito com freqüência desvaloriza o uso do vídeo e coloca na cabeça do aluno 

a não ter aula. Também exibir um vídeo sem muita ligação com a matéria, logo o aluno 

percebe que o vídeo é uma forma de camuflar a aula. O professor que acaba de 

descobrir o uso do vídeo costuma esquecendo de outras dinâmicas mais pertinentes, o 

uso exagerado do vídeo diminui a sua eficácia e empobrece as aulas. Não é satisfatório 

exibir o vídeo sem discuti-lo, sem integrá-lo com o assunto da aula, sem voltar e 

mostrar alguns momentos importantes. 

 

3. Objetivos 

O Programa Nacional de Informática na Educação (ProInfo), é um programa 

educacional criado pelo Ministério da Educação, para promover o uso pedagógico da 

informática na rede pública de ensino fundamental e médio, onde as escolas precisam 

apresentar um Projeto Político Pedagógico de uso das TICs na educação e formalizar o 

compromisso de prover a infra-estrutura para o adequado funcionamento dos 

laboratórios de informática.  

O foco desse trabalho é transformar manuais e guias de atividades de softwares 

de uso educacional em tutoriais digitais em formato de vídeo, pesquisar ferramentas de 

produção de vídeo-aulas, ou seja, ferramentas que disponibilizam a criação de áudio, 

vídeo e edição dos mesmos. Com as ferramentas pesquisadas será possível elaborar um 

conjunto de manuais para utilização das ferramentas selecionadas para a geração dos 

tutoriais digitais e desta forma instrumentalizar os professores na escolha de técnicas e 

softwares para produzir o seu próprio material instrucional. Capacitando professores na 

elaboração de seus vídeos, facilitará a introdução das TICs nas escolas e atenderá o 

programa do governo federal de inclusão digital. 

 

4. Metodologia 
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Como a metodologia utilizada é uma pesquisa-ação, inicialmente foi realizada 

uma enquête sobre o uso dos tutoriais digitais em sala de aula entrevistando alunos do 

curso de Sistemas de Informação que utilizam vídeo-aula no aprendizado de disciplinas 

do curso e somente depois foi iniciado o processo de desenvolvimento desses tutoriais. 

Para dar início ao desenvolvimento dos tutoriais em formato de vídeo foi 

necessário pesquisar ferramentas de criação de vídeo, criação de áudio e edição das 

gravações para sincronismo dos mesmos. Dentre essas ferramentas fez-se opção por 

usar os softwares “AutoScreenRecorder 3.1.1”, Sound Forge e ferramenta Windows 

Movie Maker. 

O “AutoScreenRecorder 3.1.1”, é um software livre que captura a tela do 

computador para criar filmes em formato AVI, permiti capturar movimentos de mouse, 

textos digitados, áreas retangulares, janelas, tela cheia, menus selecionados e tudo o que 

for feito na tela do computador. A versão livre do AutoScreenRecorder não 

disponibiliza a gravação de áudio e sincronismo do mesmo com o vídeo, assim tem-se 

que usar outra ferramenta de gravação de áudio. 

 Para a gravação de áudio foi escolhido o Sound Forge da Sony em sua versão 

9.0 que é um software livre e capaz de capturar áudio do microfone e da entrada Audio 

In da placa de som do computador.  

Para edição das gravações de tela e áudio e sincronismo optamos pela ferramenta 

Windows Movie Maker que está incluso no pacote do Sistema Operacional Windows XP 

instalado nos computadores do laboratório da instituição. 

 

5. Desenvolvimento 

A pesquisa sobre o uso dos tutoriais digitais em formato de vídeo na sala de aula 

foi realizada com alunos do terceiro ano do curso de Sistemas de Informação. O 

professor da Disciplina de Engenharia de Software II utiliza o recurso da vídeo-aula 

como forma de expandir os conhecimentos adquiridos na sala de aula. Realizada uma 

enquête sobre o uso dessa tecnologia com 13 alunos que se dispuseram a responder o 

questionário, onde cada aluno pode marcar mais de uma alternativa para cada item 

abordado. 

A Figura 1 nos mostra o gráfico com o primeiro assunto questionado na enquête, 

sobre o local onde os alunos acessam as vídeo-aulas. 
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Figura 1 – Gráfico: Onde tem acesso à vídeo-aula, em percentagem. 

 

A Figura 2 apresenta o gráfico com o segundo assunto questionado na enquête, 

que é sobre o entendimento da disciplina através da vídeo-aula. 
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Figura 2 - Gráfico: Entendimento da disciplina através da vídeo-aula 

 

Os dois últimos assuntos abordados foram se os alunos conseguem ter um bom 

aproveitamento na disciplina com a utilização da vídeo-aula e se utilizam a vídeo aula 

para revisar o conteúdo da disciplina. A Figura 3 apresenta o gráfico com os resultados 

dos alunos em relação ao bom aproveitamento da disciplina através da vídeo-aula. 
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Figura 3 - Gráfico: Bom aproveitamento da disciplina através da vídeo-aula 

 

A Figura 4 apresenta o gráfico com o índice dos alunos que utilizam a vídeo-

aula para revisar o conteúdo da disciplina. 
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Figura 4 - Gráfico: Utilização da vídeo-aula para revisar o conteúdo da disciplina 

 

Obteve-se resultados satisfatórios na pesquisa do uso de vídeo-aulas no 

aprendizado do conteúdo das disciplinas, como se pode observar pelos resultados 

obtidos. 

Pode-se observar na Figura 1 que 38,5% dos alunos acessam as vídeo-aula na 

escola, 15,4% no trabalho e 92,3% em casa, o que resulta que quase todos os alunos 

utilizam a vídeo-aula como um auxílio no aprendizado, pois também assistem em casa 

ou no trabalho. 

Na Figura 2 o entendimento da disciplina com a vídeo-aula também obteve bons 

resultados, sendo positivo o índice de 84,6% dos alunos que entende quase tudo a partir 

do recurso disponibilizado. 

Novamente na Figura 3 repete-se o bom índice de 84,6% em que os alunos 

conseguem ter um bom aproveitamento na disciplina, na sua percepção, com a vídeo-
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aula. Quanto ao uso de vídeo-aula para revisar o conteúdo, apresentado na Figura 4, 

92,3% disseram fazer o uso. 

Como a elaboração dos tutoriais em forma de vídeo está em sua fase inicial, 

começou-se a aprender a utilizar os recursos do software AutoScreenrRecorder em sua 

versão 3.1.1, pois tem-se que começar a capturar e gravar a tela do computador, e o 

áudio deve ser introduzido posteriormente, baseado na seqüência apresentada no vídeo.  

No tutorial desenvolvido até o momento do software AutoScreenRecorder em 

formato de documento Word (Office 2003) foram apresentadas algumas características 

da ferramenta, tais como: 

 a interface de usuário pode ser redesenhada para uma operação fácil; 

  as opções de gravação podem ser ajustadas, incluindo a tela cheia ou uma área 

retangular; 

 o programa registra sua tela de forma precisa com o mínimo de interferência que 

você faz no seu computador; 

 com sua alta produtividade, ele grava o ponteiro do mouse com efeitos e você 

pode mover a região durante a gravação; 

 os arquivos de vídeo gravados podem ser salvos em filmes flash e com nomes de 

arquivo gerado automaticamente. Então você não tem que parar cada vez que 

inserir um nome de arquivo. 

Foram abordados também os processos de instalação do software e 

desinstalação. 

Algumas das principais funções do software de maneira geral, são apresentadas, 

mas todas as funções são abordadas no tutorial desenvolvido. 

A configuração de layout da tela para gravação possibilita configurar as teclas de 

atalho, a figura 5 apresenta a tela para a configuração do botão Start, que é o botão para 

iniciar o processo de gravação. 
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Figura 5 – Tela de configuração de tecla de atalho 

 

Pode-se definir os efeitos de mouse na tela, para que seja apresentada a figura de 

um quadrado redondo, de um quadrado ou para que seja um círculo no vídeo. A figura 6 

exemplifica as opções. 
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Figura 6 – Opções de efeito de mouse 

 

No AutoScreenRecorder 3.1.1 é possível definir a área da tela do computador 

que deseje ser gravada. Na figura 7 está a tela do programa que nos oferece as opções de 

gravação da tela e temporizador de uso do software. 

A opção “Rectangular Área” não está habilitada para gravação na versão Free. 

Com “Object /Window” você define a área da tela que deseja gravar. Para que grave em 

seu vídeo a barra de ferramentas de sua tela ou a barra superior da tela onde fica os 

botões de fechar, maximizar e minimizar as janelas deve-se habilitar a função “Active 

Window”. A opção “Full Screen” permite que você grave a tela toda do seu computador, 

sem que você altere a área de gravação durante a gravação.  

Temporizador de uso possibilita programa um tempo para começar a gravação 

do vídeo, a função dessa opção é a “Use Timer”, com ela define-se o tempo habilitando 

a opção “delay” e inserindo tempo escolhido. 

 



662 

 

 

Figura 7 – Tela para habilitar a área de gravação e configurar de delay para início da 

gravação 

 

 A ferramenta de gravação de vídeo contém configuração de gravação do 

arquivo de vídeo no computador, a Figura 8 contém a tela para configuração de 

gravação do arquivo.  

Pode-se selecionar o codec a ser usado para comprimir o arquivo de vídeo no 

formato AVI, torná-lo menor em tamanho e jogar mais rápido. 
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Figura 8 – selecionando codec 

 

Executar mensagens após a gravação do arquivo de vídeo no computador é 

importante, pois um arquivo de tamanho extenso pode demorar muito tempo para 

concluir sua gravação. As mensagens pode ser um som, uma mensagem mostrando o 

nome do arquivo salvo ou um mensagem informando o local onde foi salvo e a 

mensagem informando o progresso da gravação do arquivo. Essa última opção de 

mensagem está habilitada na versão free, mas após ser selecionada, e finalizado o 

processo de gravação não aparece essa mensagem de progresso. 

Configurar o formato do nome do arquivo de vídeo é desejável para diferenciar 

gravações, ou seja, o professor pode estar produzindo mais de um tutorial de software e 

pelo nome do arquivo ele pode diferenciar os vídeos dos tutoriais de cada software. Na 

configuração do nome pode-se determinar um nome para o arquivo, a quantidade de 

dígitos após o nome (para arquivos com numeração automática para facilitar a ordem de 

gravação dos vídeos), data de gravação, hora de gravação, nome do computador que foi 

realizada a gravação, nome do usuário do computador, um sufixo (pode-se o nome do 

autor do vídeo) e também há uma opção que pode-se alterar a ordem desses nomes. Essa 

função do software facilita o processo de elaboração do vídeo pelo professor, pois é 

possível manter os arquivos de forma organizada. O exemplo de configurar nome do 

arquivo é mostrado na Figura 9. 
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Figura 9 – Configurando nome do arquivo 

 

É possível configurar ações para substituir o nome de um arquivo recém gerado 

em que o nome já existe na pasta com a qual esteja salvando, o local onde será salvo os 

arquivos de vídeo. Outras funções também podem ser configuradas, mas neste trabalho 

foram salientadas as principais pelo fato de se ter pronto um tutorial completo do 

software. 

O botão “Record Now” inicia a gravação, de acordo com o tempo de delay 

configurado. Para fechar a janela do AutoScreenRecorder em processo de gravação em 

execução o botão “Stand By’ faz essa função. Finalizar a gravação é função do botão 

“Stop”. Esses botões são mostrado na Figura 7. 

 

6. Conclusões 

É importante que o professor perceba e saiba o valor e a importância dos 

recursos audiovisuais para o bom desempenho e eficácia do seu trabalho escolar. A 

tecnologia além de renovar o processo ensino-aprendizagem, está estimulando o 

desenvolvimento do aluno quanto à sua criatividade, independência e valorizando o seu 

lado imaginário. 
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Portanto, os recursos de multimídia servem para explorar novas possibilidades 

pedagógicas e contribuir para uma melhoria do trabalho docente em sala de aula, 

valorizando o professor e o aluno como sujeitos do processo educativo. 

Na pesquisa pôde-se notar que recursos pedagógicos utilizando as TICs como a 

vídeo-aula, podem ser um dos materiais utilizados por professores e alunos, pois o 

conteúdo da disciplina pode ser abordado de maneira abrangente e auxiliar nas 

limitações impostas pela carga horária reduzida. Os vídeos podem assistidos em casa e o 

número de vezes que o aluno desejar, podendo sancionar suas dúvidas e expandir os 

conhecimentos adquiridos em sala de aula. 

A elaboração dos tutoriais deve ser realizada com planejamento, pois o próprio 

vídeo é tão importante como sua forma de utilização. É importante ter bem claro tudo o 

que pretende fazer durante a elaboração, ter um plano detalhado que registre o objetivo 

do vídeo e o tempo de duração. 

A introdução do vídeo previamente gravado e com linguagem 

audiovisual adequada permitiram não só mostrar a imagem do 

professor, como também exemplificar conteúdos com riqueza de 

detalhes e informações promovendo assim, uma maior compreensão 

do aluno sobre os conteúdos das aulas. Porém, não se deve apenas 

introduzir tecnologias, ou mesmo apresentar vídeos nas aulas, o uso 

desses precisa ser contextualizado e planejado para atender as 

necessidades pedagógicas para difusão do conteúdo. Ao construir um 

vídeo com objetivos pedagógicos, se faz necessário conhecer os 

processos de produção para que seja possível efetivar todas as 

vantagens que este recurso audiovisual oferece ao 

ensino/aprendizagem (SPANHOL e SPANHOL, 2009, p. 8). 

 

Como dito anteriormente, o desenvolvimento dos tutoriais está em fase inicial, e 

com o que foi realizado, pode-se concluir que o software AutoScreenRecorder é uma 

ferramenta de fácil utilização. Professores que não estão habilitados quanto à utilização 

dos recursos da informática, conseguem produzir seus vídeos orientando-se com o 

manual elaborado do software. Os vídeos podem ser armazenados no disco rígido do 

computador de forma organizada para facilitar a elaboração dos tutoriais digitais. 

Os vídeos produzidos através do AutoScreenRecorder são da mesma definição 

da tela do computador em que foi produzido, podendo o aluno enxergar de forma nítida 

a telas do software abordado na vídeo-aula, como os menus e botões que estão sendo 

selecionados, as palavras digitadas, etc. Os efeitos de mouse que o software oferece é 

importante para visualização do cursor e ponteiro do mouse. 

 A versão livre do AutoScreenRecorder  é bastante limitada quanto às funções 

existentes na versão original, mas será de extrema utilidade para a elaboração dos 

tutoriais pelos professores. 
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1 - INTRODUÇÃO  

 

O presente artigo tem como objetivo estudar o modo de agir do professor em sala 

de aula, enxergar atitudes de afetividade e estabelecer relações que possam influenciar 

no processo de aprendizagem. A pesquisa sobre a relação professor–aluno se justifica 

tendo como referência a problemática levantada pelo grupo, que é entender até que 

ponto o manejo de classe e a empatia entre professor e aluno atenuam o fracasso 

escolar. 

 Para realização da pesquisa levantamos algumas questões para serem abordadas 

no decorrer do texto e que acreditamos serem fundamentais para entendermos como se 

dá essa relação no cotidiano escolar e as influências que permeiam essa relação. 

Abordamos a questão da indisciplina e interações, fracasso escolar, evasão, manejo de 

classe e autoridade e, por último, a afetividade. Relatamos também as entrevistas e 

fizemos a análise dos dados coletados. Inicialmente, recorremos a uma pesquisa 

bibliográfica explorando os autores que discutem o tema e, por isso, subsidiaram nossa 

investigação.  Realizamos entrevistas  semi-estruturadas para o levantamento de dados, 

com o objetivo de colher opiniões e atitudes dos sujeitos envolvidos. As entrevistas 

foram aplicadas em instituições escolares privadas e públicas, com professores e alunos 

na busca de compreender como esses sujeitos se posicionam perante o tema do trabalho. 

Tendo como referência a perspectiva freireana, portanto, dialética, esperamos 

através dessa pesquisa colher dados que nos servirão como subsídios para nossa 

reflexão enquanto alunas e com isso nos colocar diante de uma realidade que poderá ser 

modificada através de uma tomada de consciência de que o papel do professor não se 

restringe apenas á sala de aula, pois ele deve ser acima de tudo parceiro responsável 

pela administração dos conflitos que a criança vive, portanto se torna agente necessário 

na trajetória de delimitação do eu. 
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668 

 

Dessa forma, evidencia-se que uma relação interativa entre professor e aluno 

proporciona um clima de segurança e confiança, proporcionando uma melhor 

disposição dos alunos diante das atividades propostas e desenvolvidas, portando pode-se 

dizer que a afetividade é de suma importância no processo de aprendizagem. É o que 

mostraremos a seguir.  

 

2- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 - DAS PRIMEIRAS APRENDIZAGENS NA FAMÍLIA À SALA DE AULA 

 

A relação positiva entre  professor-aluno é fundamental em todas as séries, 

devendo ser uma relação de respeito, aprendizagem e crescimento. Através dessa 

relação, o aluno deve ser motivado a construir seu próprio conhecimento, considerando 

sempre  o que o aluno já sabe, seus conhecimentos culturais e intelectuais para a 

construção da aprendizagem. Com isso, não podemos nos esquecer da interação da 

criança com o meio em que vive com o vínculo afetivo e como isso afeta seu 

desenvolvimento humano. 

Nos primeiros anos de vida da criança ela irá encontrar barreiras, dentre elas a 

compreensão do sim e do não, do pode e não pode que perpassa na assimilação dos 

limites. Uma criança cai e machuca, erra e aprende, este é um processo de socialização 

que as mães muitas vezes querem impedir. Segundo (MOREIRA; 1994 p.10) a 

compreensão do “sim” e o confronto com o “não” dos pais serão importantes para que 

perceba os limites sociais de sua individualidade. É o inicio da compreensão do que é 

Liberdade, uma decisão permanente Entre demandas individuais e sociais.  

         O que queremos ressaltar é que desde cedo à criança tem um contato com o 

autoritarismo que acontece na sua relação com a família. O autoritarismo dos pais cada 

vez mais torna seus filhos culpados pelos seus atos. Ou seja, sempre dizem “eu faço isso 

pro seu bem”. Na verdade a criança é designada á uma família, um lugar, sem ao menos 

ter a escolha de seu nome e o natural é aceitar sempre o que é imposto. Moreira (1994 

p.14) nos diz que  fazer com que os filhos sintam-se culpados quando não obedecem ou 

quando fazem os pais sofrerem pode ser um exemplo de como o autoritarismo vai sendo 

internalizado. 

A criança antes de ir para a escola já tem a noção de como a vida é, e isso 

acontece de uma forma natural e em contato com a família e embora esse não seja um 

processo natural, mas algo instituído pela forma de cultura vivida, muitas vezes não é 
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entendido o quanto essa interação criança-familia é importante para que ao ingressar-se 

na escola essa criança já tenha uma leitura de mundo a partir da interação com o meio 

em que vive. 

A cooperação entre a família e a escola é de suma importância sendo que a escola 

não é a única responsável por este processo que vai fazer com que a criança desenvolva 

sua autonomia e que conseqüentemente aconteça a construção do conhecimento, tendo o 

educador algumas tarefas e uma delas é saber quando realmente a criança esta preparada 

para aprender. 

Os vínculos afetivos que eram restritos à família, começam a ser divididos com a 

escola a partir do momento que a criança inicia sua trajetória escolar. (LEITE e 

TASSONI, 2002 p. 23), afirmam que neste sentido, pode-se pressupor que as interações 

que ocorrem  no  contexto escolar também são marcadas pela afetividade em todos os 

seus aspectos.                         

A afetividade é um sentimento indispensável na arte de ensinar, implicando assim 

condições que favoreçam o processo de aprendizagem. Dessa forma, as mediações 

feitas pelo professor durante as atividades pedagógicas devem ser sempre permeadas 

por sentimentos de acolhimento, simpatia, respeito e apreciação, além da compreensão 

do outro como sujeito. Esses são alguns pontos que interferem de forma direta na 

relação professor-aluno. 

Por outro lado, a relação professor-aluno traz consigo algumas complicações. A 

interação entre ambos é o aspecto fundamental para a organização dentro e fora da sala 

de aula, com isso tanto o professor como o aluno, poderá alcançar seus objetivos. Os 

professores para não deixar que seus alunos se tornem indisciplinados, dispersos da 

aula, sem compromisso, deve saber ministrar os conteúdos de forma clara, 

proporcionando ao aluno os conhecimentos necessários com facilidade de assimilação. 

Deve mobilizar ações para não permitir que o aluno fique confuso e desinteressado pela 

aula. 

A sala de aula é acima de tudo também local para que se aprendam valores e 

comportamentos que serão fundamentais na vida do educando. O docente que esteja 

comprometido com esses vínculos com toda certeza levará esse aluno à reflexão critica, 

á curiosidade, ao questionamento e à descoberta, respeitando a individualidade e 

experiência de vida de cada um, conseqüentemente esse professor terá uma boa relação 

com seus alunos. 
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2.2- A IMPORTÂNCIA DO MANEJO DE CLASSE NO COMBATE À 

INDISCIPLINA 

 

          Sabemos que ministrar ou assistir aulas é tarefa muito difícil e cansativa. O 

bom manejo de classe facilita o trabalho do professor e do aluno, portanto, o professor é 

o responsável para assegurar vínculos de significado e de sentido entre o aluno e o 

contexto escolar. 

Perante as pesquisas de campo realizadas, fizemos um pergunta referente ao 

manejo de classe e foi comum na fala de alguns professores que para se ter um bom 

manejo de classe é preciso criar regras, levar atividades prazerosas para a sala de aula e 

se preciso for, punir os alunos tirando deles o que mais gostam como, educação física, 

parque, informática, etc. 

O professor precisa ter coerência entre o que fala e o que faz, pois quando se age 

de acordo com o que diz, terá mais facilidade de fazer com que os alunos obedeçam às 

regras de comportamento exigidas. Se o professor for realmente persistente podem-se 

cultivar alguns comportamentos que, sendo habituais podem conduzir a um bom manejo 

de classe como: o uso adequado da voz, cordialidade, coerência de atitudes, 

aproveitamento do tempo, freqüência e pontualidade, cultivo do bom-humor, 

sinceridade nas ações verbais, atenção a todos da mesma forma, paciência e 

compreensão, conduta e motivação. Esses comportamentos além de importantes são 

essenciais para cultivar uma relação de respeito e afetividade com o aluno, mas o mais 

importante é amar o que faz, pois fazemos bem o que gostamos de fazer. 

Vivemos num mundo capitalista e por isso o educador deve sempre buscar as  

melhores soluções para que seus alunos se integrem ao conhecimento, alcançando a  

compreensão mais completa dos processos da aprendizagem, por isso o professor deve 

buscar sempre melhores formas para mediar conhecimentos. 

Educar é também aproximar o ser humano do que a humanidade produziu e esta é 

tarefa do bom professor que se preocupa em colocar seu aluno diante da realidade em 

que nos encontramos, buscando sempre uma boa interação através dos conteúdos, pois a 

escolha dos objetivos de ensino é uma forma do professor estabelecer vínculos com seus 

alunos. Segundo (LEITE, 2002, p.12) uma escola voltada para a vida implica em 

objetivos e conteúdos relevantes, tomando-se como referência o exercício da cidadania, 

o que aumenta a chance de se estabelecerem vínculos afetivos entre o sujeito e os 

objetivos. 
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2.3 - A INDISCIPLINA NO CONTEXTO ESCOLAR 
  

 

         Uma questão que julgamos primordial discutir é a indisciplina na sala de aula, pois 

acreditamos ser ela propulsora aos muitos conflitos que acontecem e que interferem 

diretamente na relação professor-aluno. Por outro lado, a indisciplina é um fenômeno 

que vem sendo discutido em nossa sociedade de forma cotidiana, seja na escola ou na 

família. É muito comum vermos pais e professores reclamando da indisciplina e falta 

de limites vistos em muitos jovens e crianças. 

         A indisciplina escolar não envolve somente características encontradas fora da 

escola como problemas sociais, sobrevivências precárias e baixa qualidade de vida, 

além de conflitos nas relações familiares, mas aspectos envolvidos e desenvolvidos nas 

escolas como a relação professor-aluno, a responsabilidade de o cotidiano escolar ser 

permeado por um vínculo afetivo entre educando e educador visa uma relação de 

reciprocidade e respeito. 

         Por outro lado, a indisciplina pode também ser atribuída a fatores externos à 

escola e/ou a fatores que envolvem a conduta do professor, sua prática pedagógica e até 

mesmo, práticas da própria escola que podem ser excludente. O importante é que o 

professor e a escola tenham como objetivo comum a recriação do conhecimento 

construído socialmente, visando sempre uma relação de interação com o aluno.  Os 

educadores por sua vez não precisam agir com imposição para obter o controle da sala, 

ele deve sim ter uma relação de cooperação e respeito, isso deve ser construído 

juntamente com os alunos. Segundo LIBÂNEO:  

           

 Na sala de aula o professor exerce uma autoridade, fruto de qualidades 

intelectuais, morais e técnicas. O professor estabelece objetivos sociais e 

pedagógicos, seleciona e organiza e elabora-se. Entretanto essas ações 

docentes devem orientar os alunos para que respondam a elas como sujeitos 

ativos e independentes. “A autoridade deve fecundar a relação educativa e 

não cerceá-la”. (LIBÂNEO, 1991, p. 251) 

 

A indisciplina é um fator que incomoda muitos docentes, pelo fato de perderem o 

controle da sala, porém acredita-se que está ligada à prática docente, ou seja, à 

autoridade profissional, moral e técnica que o professor que precisa  ter.  O controle 

dessa autoridade deve vir permeado de respeito e afetividade e, ao mesmo tempo, 

estabelecer normas e respeitar a individualidade de cada um. Esse conjunto de 

características permite que o professor possa organizar seu processo de ensino e 



672 

 

motivar os alunos a aprendizagem, sendo assim todos se envolverão com a aula e não 

terão tempo para indisciplina. 

O professor por muitas vezes trata seus alunos com ameaças, chantagens 

emocionais, controlam a indisciplina adotando o medo e o autoritarismo. O tratamento 

deve ser igual e o professor não tem o direito de oprimir alguns alunos e dar liberdade a 

outros, todos devem ser tratados e considerados de forma igual, dentro da sala o aluno e 

os professores precisam ter uma relação que favoreça o processo de aprendizagem.  

 

 
Do ponto de vista das relações entre autoridade e autonomia, a interação 

professor-aluno não está livre de deformações. Em nome da autoridade, o 

professor apresenta-se com superioridade, faz imposições descabidas, 

humilha os alunos. Tais formas de autorismo e exacerbação da autoridade, 

não são educativas, pais não contribuem para o crescimento de seus filhos. O 

professor autoridade serviço do desenvolvimento da autonomia e 

independência dos alunos. (LIBÂNEO, 1991 p.252) 

 

 
 

Concluímos que a indisciplina da sala está ligada diretamente ao modo como o 

professor, conduz suas aulas, se não for de forma consiente, ele com toda certeza não 

conseguirá manter o controle da sala de sala. Os professores que melhor conseguem este 

controle são aqueles que dominam o conteúdo e têm clareza de seus objetivos. Se o 

professor transforma suas práticas pedagógicas em um martírio, não terá uma boa 

relação com seus alunos e a aprendizagem será um fato sem importância. 

Sem dúvidas, o bom manejo de classe atenuará os problemas de indisciplina 

favorecendo relações mais harmoniosas na sala de aula e, consequentemente, resultados 

mais positivos no processo ensino- aprendizagem. 

 

 

2.4- UMA ANÁLISE SOBRE O FRACASSO ESCOLAR 

 

Elencamos também para discussão, o fracasso escolar por acreditarmos ser 

também um assunto muito ligado à relação professor-aluno. Sabe-se que as altas taxas 

de reprovação e evasão vêm sendo discutidas como um problema que merece destaque e 

vê-se que o assunto requer alternativas e novas propostas diante do alto índice de 

repetência defasagem e abandono escolar. Mas o que seria a causa? Por que o fracasso 

escolar? BAETA, 1982, p.10 nos diz que se o fracasso escolar se mantem por tanto 

tempo, é preciso contextualizá-lo e historializá-lo para tirar-lhe o caráter de fenômeno 

natural que por ser esperado, já que é natural, não é problematizado nem questionado.  
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Entendemos que as perguntas citadas anteriormente podem ser questionadas, 

colocando a relação professor-aluno como uma das problemáticas que podem fazer com 

que o aluno avance ou fracasse. Os fracassos escolares referem-se ao estado ou 

condição de não atingir o objetivo pretendido e nesse ponto concordamos que a figura 

do professor tem uma grande responsabilidade na causa.  

É visto que hoje em dia muitos professores ainda estão muito ligados em cumprir 

planejamento, avaliar se os objetivos estão sendo alcançados por todos. Outra questão 

que não se pode negar é que as condições materias e concretas de vida da maioria das 

crianças que freqüentam a escola, são de fato extremamente precárias, existem quadros 

de alimentação deficiente, falta de carinho estímulos em casa, contatos com língua 

escrita, além da necessidade de ajudar, seja trabalhando, sejam tomando conta dos 

irmãos. Sabe-se que estas crianças além de passarem por condições precárias não tem 

sequer um espaço apropriado para estudar. 

Pensando nessas condições é que julgamos ser a figura do professor 

importantíssima, pois ele deve trabalhar de acordo com a realidade de seus alunos, para 

isso é necessário conhecê-la Dessa forma, a escola deve assumir um papel de 

compromisso na formação de atitudes, visando uma sociedade menos excludente e mais 

democrática. 

 
Conhecer esta realidade deve ser ponto e partida para adequar a pratica 

pedagógica às crianças que nela estão inseridas, e não como vem sendo feito, 

usar este conhecimento como algo para eximir a escola de seu papel na 

produção do fracasso escolar. (BAETA; 1982, p.20) 

 

 

É pensado na realidade de seus alunos e revendo sua prática pedagógica como 

fonte do processo de aprendizagem, é que o educador e o educando podem estabelecer 

uma relação na qual o diálogo aberto e sincero pode influenciar de maneira a estabelecer 

vínculos entre os sujeitos inseridos nesse processo. O aluno só aprende quando quer 

aprender e quando vê na  aprendizagem algum sentido. Segundo Freire (1998 p.12 ) O 

bom professor é aquele que consegue enquanto fala trazer o aluno até a intimidade do 

movimento de seu pensamento. Acreditamos que o professor pode sim fazer com que o 

aluno se enxergue no mundo como sujeito e estabeleça uma relação de amor, respeito, 

diálogo na qual a aprendizagem aconteça como fruto dessa relação de cumplicidade. O 

aluno que sente prazer em aprender não vai evadir e o fracasso escolar não será um 

problema, pois o sucesso escolar virá com toda certeza. 
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Pode-se dizer que o professor conseguindo um bom manejo de classe, pode evitar 

muitos problemas e atenuar o fracasso escolar. Só assim a escola poderá  exercer de fato   

seu papel, que é formar sujeitos que sejam capazes de transformar sua realidade.  

 

 

3- METODOLOGIA  

 

 

Foi utilizada como metodologia a pesquisa bibliográfica e a técnica de aplicação 

de entrevista semi-estruturada, inicialmente com professores. Nosso intuito foi estudar 

seu modo de agir na sala de aula e se a sua prática explicitava atitudes de entusiasmo e 

afetividade. Demos continuidade à pesquisa buscando informações também junto aos 

alunos, procurando comparar os dados coletados. Dentro de uma abordagem qualitativa 

e com estudo descritivo, confrontamos os fatores, dialeticamente, dentro de uma 

perspectiva freireana. 

As entrevistas semi-estruturadas foram gravadas, transcritas e aplicadas em duas 

escolas: uma da rede privada e uma da rede pública. Abordamos três alunos e três 

professores de cada escola. Achamos conveniente confrontar idéias de sujeitos inseridos 

em duas realidades diferentes para vermos como se dá a relação professor-aluno no 

âmbito escolar de pessoas que vivem diferentes contextos e com isso enxergamos como 

alunas e pesquisadoras quais foram às opiniões e atitudes dos sujeitos envolvidos na 

pesquisa. 

Para análise das entrevistas, elegemos três categorias para serem discutidas. São 

elas: disciplina/interação, manejo de classe, afetividade e fracasso escolar, por último 

contemplaremos nossas conclusões. 

 

4.0- ANÁLISES DOS DADOS COLETADOS 

 

 

Na categoria disciplina, percebemos certa contradição na fala dos sujeitos 

envolvidos. Perguntamos aos professores se eles precisam se impor de maneira 

autoritária para conseguir a disciplina e vimos que em algumas respostas  o diálogo 

apareceu como sendo uma alternativa para conseguir a disciplina. Aparece implícito às 

suas falas a postura autoritária. Quanto aos alunos, perguntamos o que a professora faz 

para manter a disciplina na sala de aula e notamos em algumas falas que o diálogo não 

apareceu em nenhum momento e que as professoras usam o autoritarismo deixando o 

aluno sem recreio, ou às vezes grita o que nos faz concluir que o diálogo não acontece. 
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Baseadas nas reflexões de Freire podemos dizer que há uma distância entre o dito e o 

feito. 

Vejamos algumas falas para ilustrar nossa reflexão: 

 

 O professor precisa se impor de maneira autoritária para conseguir a 

disciplina? 

 Professor (1): “Não, através de um bom diálogo, conseguimos o que 

queremos”. 

 Professor (6): “Não, o professor precisa dialogar e ser firme no que acredita, 

mostrar para eles que são importantes para ela, que é por isso que ela acredita 

na sua capacidade de compreender que é necessário comportar”. 

 O que a professora faz para manter a disciplina na sala de aula? 

 Aluno (4): “Grita com a gente, fica nervosa e às vezes manda pra secretaria”. 

 Aluno (5): “Todo mundo tem medo dela, todo mundo respeita. Ela é brava, 

dana e a gente quando fala alguma coisa que não pode ela grita e fica brava”. 

 

Nota-se que as falas dos professores com a dos alunos divergem, e que o 

autoritarismo é ainda presente na sala de aula, as professoras impõem e não mantêm o 

diálogo conseqüentemente não há uma boa interação entre ambos, deixando a relação 

professor-aluno muito fragmentada. 

Na categoria manejo de classe perguntamos aos professores como conseguem o 

manejo de classe e lidam com a indisciplina, percebemos então que foi comum em 

quase todas as falas, que trabalham com combinados e criam regras com os alunos. 

 Professor (5): “Trabalho com combinados formulados coletivamente e quando 

o combinado é desrespeitado, crio estratégias próprias: crio um personagem 

relâmpago, mudo o estilo da aula, muda o cenário da aula”. 

 Professor (6): “Sempre que inicia o ano trabalho com os alunos os direitos e 

deveres dos alunos e do professor, traçamos punições aqueles que não 

cumprem com os seus deveres. E fazemos acordo, a fim de incentivá-los a 

cumprir. Tenho conseguido lidar com a indisciplina dessa forma”. 

 

A nossa reflexão sobre essa categoria é que o autoritarismo é ainda muito presente 

nas salas de aula, interferindo muitas vezes na relação que é estabelecida entre aluno e 
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professor. Não basta criar regras e combinados, é preciso ter um bom manejo de classe e 

ministrar aulas onde o aluno veja significado naquilo que está aprendendo.  

Outro ponto seria trabalhar com a questão do autoritarismo do sujeito/aluno para 

que este se veja participante e responsável pelo coletivo. 

Na terceira categoria discutimos sobre o fracasso escolar e afetividade e 

perguntamos aos professores se eles acham que a afetividade seria  importante para 

aquele aluno que tem um histórico de fracasso escolar. Foi visto que todos os 

professores entrevistados concordam que o aluno que tem histórico de fracasso escolar, 

deve ser tratado com afetividade, porém atribuir só o fator afetividade não seria o 

suficiente para que esse aluno se sinta novamente motivado e aberto à aprendizagem. 

        Vejamos algumas respostas: 

 

 Professor (2): “Sim, a afetividade é muito importante para aqueles alunos que 

tem um fracasso escolar, porque ele já vem fracassado. Quando uma criança 

chega a escola e já passou por várias escolas é porque muitas das vezes esse 

fracasso vem do ambiente familiar, porque em sua casa pode faltar até mesmo 

afetividade e precisamos trabalhar com esse alunos, através de conversa de 

várias estratégias para poder incentivar e melhorar a sua auto estima”. 

 Professor (5): “Sim, sempre incluir este aluno nas atividades da sala, ajudante, 

colaborador para que o mesmo se sinta parte integrante e aceita pelo grupo. 

Usar afetividade com este aluno é o mais importante, porém esse aluno precisa 

se sentir capaz, estimulado e aceito no ambiente escolar. Um aluno com 

histórico de fracasso escolar é quase sempre tido como “aluno problema”, e 

quando chega a escola já é rotulado por isso. Dizem que usar a afetividade não 

resolve o problema, o ideal é que o professor tenha atitudes que devolverão a 

esse aluno sua identidade e o prazer em aprender”. 

 

 

Vimos que a afetividade é vista como um fator importante para o bom 

desempenho do aluno, além de ser um sentimento que pode  influenciar na relação 

professor-aluno e deve estar presente em todas as decisões assumidas pelo professor, 

conseqüentemente através dessa relação interativa  esse professor terá resultados 

positivos. 

Nossa reflexão sobre a pesquisa gira em torno de que muitas questões precisam 

ainda ser revistas a cerca da questão afetividade no contexto escolar. A relação 
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professor-aluno requer ainda algumas decisões a serem tomadas como, por exemplo, o 

professor refletir a cada dia sobre o seu papel como profissional e enxergar o que na 

realidade é ainda camuflado. 

Esperamos através deste trabalho termos opiniões e atitudes transformadoras. 

Nosso papel enquanto alunas e pesquisadoras, é enxergar a realidade que precisa ser 

mudada, refletir sobre o que pode ser feito para melhorar e termos a consciência de que 

estará em nossas mãos atitudes de transformação. 

A pesquisa nos enriquece, pois quando temos um tema a ser investigado, devemos 

ter em mente que frente aos resultados, algo precisa ser mudado e não podemos estar 

omissas a essa tomada de consciência. Investigar  é também aprender. 

 

Quanto mais investigo o pensar do povo com ele, tanto mais nos educamos 

juntos. Quanto mais nos educamos, tanto mais continuamos investigando. 

Educação e investigação temática, na concepção problematizadora da 

educação se tornam momentos de um mesmo processo. (FREIRE, 2006, 

p.118) 

                                                                                      

 

5-CONCLUSÃO: 

 

O objetivo geral da pesquisa consistiu em conhecer os fatores que giram em torno 

da problemática levantada que é entender como o manejo de classe  e a empatia entre 

professor e alunos atenuam o fracasso escolar 

Diante da pesquisa bibliográfica sobre o assunto, vimos que o mesmo é complexo 

devido à aos muitos fatores que podem ser elencados para a discussão, todavia, nos 

propusemos a discutir o que julgamos serem mais coerentes com o tema proposto.         

Entendemos que a afetividade é o sentimento propulsor para o processo de 

aprendizagem. Quando nos sentimos amados e estimulados, temos a clareza de que 

estamos inseridos no mundo e nos enxergamos nele. Isso só é possível se formos 

respeitados como pessoas e esse é o papel do professor, ser um colaborador para que o 

aluno assuma seu papel como um cidadão de direitos. Para isso julgamos fundamental 

que ambos, educador e educando tenham uma relação que tenha como princípios 

sentimentos de acolhimento, simpatia, respeito e diálogo que pra nós é de grande 

importância em qualquer relação com o outro. Segundo Freire(1975) Não há diálogo, 

porém, se não há um profundo amor no mundo e aos homens.  
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O diálogo sem dúvida é um fator essencial para atenuar o fracasso escolar e 

concordamos com Freire quando ele diz que o amor pode dar abertura a um bom 

diálogo e com isso seria possível estabelecer relações de afetividade. 

Segundo GADOTTI (1999) o educador para por em prática o diálogo, não deve 

colocar-se na posição de detentor do saber, deve antes, calar-se na posição de quem não 

sabe tudo, reconhecendo que mesmo um analfabeto é portador do conhecimento mais 

importante: “o da vida”. 

Desta maneira, o aprender se torna mais interessante quando o aluno se sente 

competente. O prazer pelo aprender não é uma atividade que surge espontaneamente 

nos alunos,  pois, não é uma tarefa que cumprem com satisfação, sendo muitas vezes 

encarada como obrigação. Para que isso possa ser mais bem cultivado o professor deve 

despertar a curiosidade dos alunos, estabelecer uma relação de afetividade e 

acompanhar suas ações no desenvolver das atividades. 

Além do diálogo concluímos que existem outros fatores que podem contribuir 

para atenuar o fracasso escolar, como um bom manejo de classe, onde o professor cria 

estratégias para manter a disciplina e o bom andamento da sala de aula. O trabalho do 

professor em sala de aula, seu relacionamento com os alunos é expresso pela relação 

que o próprio professor irá estabelecer com seus alunos. Manter a ordem e a disciplina 

não requer o  uso  do autoritarismo, pois o professor além de não conseguir o que quer, 

se torna chato fazendo da relação professor-aluno algo sem importância. 

Outro fator seria o professor ter uma atuação pedagógica eficaz e que seja voltada 

a realidade do aluno. O ato de ensinar e aprender envolve certa cumplicidade do 

professor, porém esta cumplicidade é construída também na relação que estabelece o 

falar, o olhar, os gestos e a maneira que este professor busca  para compreender  o ponto 

de vista do aluno. A atuação pedagógica precisa ser organizada, planejada e 

transformada em um objeto de transformação, não só visado o aprendizado cognitivo do 

aluno, mas também a relação que se estabelece. Espera-se com isso que este professor 

esteja em constante reflexão sobre sua prática vendo a importância da afetividade na 

relação professor-aluno.  

Além desses fatores que elegemos como fundamentais para interagir na relação 

professor-aluno, vimos que a afetividade é dentre eles o mais importante Concordamos 

que os educadores não podem permitir que esses sentimentos interfiram no 

cumprimento ético de seu dever de professor. Devemos usar o rigor com amor, 

pensando em uma relação de reciprocidade na qual a aprendizagem seja o fruto dessa 

teia de fatores que envolvem a relação professor-aluno.  
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Evidencia-se que a relação professor-aluno depende fundamentalmente do clima 

estabelecido pelo professor, da relação empática com seus alunos, na sua capacidade de 

ouvir, refletir e discutir o nível de compreensão dos alunos e da criação das pontes entre 

o seu conhecimento e o deles. Essa relação tem como objetivo a ética moral que se 

estabelece no cotidiano escolar das instituições. O aluno precisa se sentir motivado, 

importante e se sentir acolhido para que tenha prazer em aprender. Para isso é preciso 

um sentimento de afetividade verdadeira para que a prática pedagógica se torne 

condições de interações vividas dentro da sala de aula criando relações de reciprocidade 

e afetividade entre ambos onde o aluno se sinta a vontade para expressar suas opiniões e 

sentimentos. 

O tema afetividade é discutido por vários estudiosos, entre eles Vygotsky e 

Wallon que possuem pontos em comum em se tratando do assunto. No texto de Elvira 

Tassoni  e Sergio Leite(2002) vimos que as opiniões a cerca do mesmo se interagem. 

Vygotsky e Wallon procuram evidenciar que a afetividade não se restringe apenas ao 

contato físico, essas relações vão ganhando consistência à medida que a criança vê 

sentido nessa relação. Os dois autores discutem e assumem o seu caráter social e tem 

uma abordagem de desenvolvimento para ela, demonstrando cada um à sua maneira. 

 

(...) as manifestações emocionais, portanto de caráter orgânico,                                           

vão ganhando complexidade, passando a atuar no universo do                                             

simbólico. Dessa maneira, ampliam-se as formas de manifestações                                    

constituindo os fenômenos afetivos. Da mesma forma, defendem a                                      

íntima relação que há entre o ambiente cultural/ social e os processos                                      

afetivos e cognitivos, além de afirmarem que ambos relacionam-se e                                      

influenciam-se mutuamente. (LEITE; TASSONI; 2002 apud VYGOTSKY; 

1998; WALLON; 1971; p)    

 

 

              

Por fim, nossas conclusões evidenciaram que a relação interativa entre professor e 

aluno proporciona um clima de segurança e confiança. Professor e aluno agem e 

interagem em torno daquilo que é fundamental na educação que é o conhecimento. Para 

se estabelecer uma boa relação é preciso antes de tudo a afetividade como condição para 

a  aprendizagem. O professor deve buscar educar para a transformação social, 

autonomia e  liberdade possível numa abordagem global, trabalhando o lado positivo do 

aluno para a formação de um cidadão consciente de seus deveres e suas 

responsabilidades. Por isso é primordial que a relação que se estabelece entre professor 

e aluno sejam permeados de afetividade, uma vez que esta é fator se grande importância 

para a aprendizagem e a educação. 
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Não há educação sem amor. O amor implica luta contra o egoísmo. Quem 

não é capaz de amar os seres inacabados não pode educar. Não há educação 

imposta como não há amor imposto. Quem não ama não compreende o 

próximo, não o respeita. Não há educação do medo. “Nada se pode temer da 

educação quando se ama”.  (FREIRE, 1983, p. 29). 
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INTRODUÇAO 

 Este texto é resultado de pesquisa bibliográfica em fontes sobre formação de 

professor, processo ensino aprendizagem e métodos de ensino. Também fizemos 

contato com três professores universitários com experiências acadêmicas para obtermos 

seus depoimentos sobre o que é ser professor universitário, qual o papel do professor no 

processo ensino-aprendizado, como agir na situação de sala de aula na relação 

professor-aluno. Com estes dados fizemos uma discussão respondendo à nossa 

inquietação sobre os desafios de ser professor universitário. 

Neste texto, abordamos algumas questões vinculadas principalmente à maneira 

como nossos sujeitos de pesquisa entendem a função do professor universitário, olhando 

para si mesmos como tais. Discutiremos os tópicos apontados por eles: O que é ser 

professor? Qual o papel do professor? O que significa uma aula universitária? Enfim, 

ser professor é uma profissão ou uma vocação? A partir dessas perguntas básicas 

colocaremos as falas destes professores com as respectivas considerações levando-se em 

conta o tema proposto para esta discussão, cujo foco é ser professor universitário. 

Assim, pretendemos, com este texto, apresentar de forma ampla o que é ser professor 

universitário. Antes mesmo de adentrarmos na fala dos nossos entrevistados, faremos 

algumas considerações sobre a docência e o papel pedagógico e social do professor. 

 Ser professor é uma tarefa que pressupõe alguns requisitos necessários: estar 

preparado teoricamente de maneira que esta teoria ilumine a sua prática pedagógica na 

interação com o aluno; saber fazer a ligação necessária do conteúdo teórico apreendido 

ou construído historicamente com a realidade vivencial do aluno, futuro profissional. 

Mas, não bastam apenas ter domínio da teoria e saber ser professor. É necessário que o 

professor universitário tenha algo mais contundente na relação de pessoa a pessoa 

estabelecendo um vínculo que ultrapasse os limites da relação pedagógica e alcance 

uma dimensão humana: pessoa a pessoa. Esta é a sua grande tarefa: manifestar o 

humano que ele é, despertando consequentemente no aluno, as principais características 

do humano que ele também é, de forma que ambos humanizem-se a cada dia. A 

responsabilidade do professor em todos os níveis, e principalmente no ensino superior, é 

o de preparar o aluno para exercer uma função social denominada profissão. Como fazer 
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isto levando em conta a humanidade? Para tanto, o trabalho deve pautar-se em trazer 

para a sala de aula tudo que se refere ao humano, levando-se também em conta os 

aspectos técnicos, específicos da formação profissional do aluno.  

 Diante dessas ideias podemos dizer que o professor universitário é considerado 

uma pessoa adulta e experiente com formação intelectual suficiente para ajudar os 

alunos a se tornarem adultos no sentido de amadurecem intelectualmente. Isso acontece 

no momento em que seus alunos são ainda jovens. Assim sendo, o professor 

universitário tem a tarefa de mostrar caminhos para os seus alunos sejam eles jovens ou 

não. Isso, significa que sua responsabilidade não é apenas ministrar aulas, 

proporcionando aprendizado de conteúdos práticos e teóricos, mas envolver outros 

aspectos também relevantes. O professor está vinculado necessariamente ao 

compromisso de elevar o aluno (jovem ou adulto) do senso comum à consciência dos 

aspectos sociais que ele vai encontrar, quase sempre, como profissional. Daí o papel 

imprescindível de facilitador, de orientador. Facilitar, significa proporcionar condições 

para que o aluno possa construir por si mesmo, o seu conhecimento e em decorrência 

disto, assumir posturas pessoais. Orientador é aquele que mostra os caminhos para o 

conhecimento. Não aquele que toma o aluno pela mão e o traz para junto de si, mas 

aquele que aponta para o futuro e desvenda os obstáculos possíveis que o aluno vai 

enfrentar. Nesse aspecto, está sempre por perto para colaborar e, até mesmo, elevar a 

auto-estima do aluno quando este precisar de motivação. Esta visão pressupõe que o 

professor deva ser maduro intelectualmente, tecnicamente, e com uma experiência de 

vida capaz de mostrar para o aluno, o melhor caminho, segundo o ponto de vista da 

coerência ética e humana.  

 No processo ensino-aprendizagem, ambos, professor e aluno, devem estar em 

sintonia. Esta sintonia é um dos motivos que impulsiona a relação entre eles. Significa 

que, na medida do possível, a relação deva ser harmoniosa e profícua. Na pedagogia 

tradicional, segundo Pimenta e Anastasiou (2005, p. 227) o bom professor é o que 

consegue fazer uma boa palestra, cabendo ao aluno ouvir, anotar com atenção e 

memorizar o conteúdo exposto. Se o conteúdo foi explicado, compete ao aluno 

memorizá-lo e repeti-lo no momento da avaliação. Entretanto, sabemos que esse modelo 

já foi superado e a realidade exige outra prática. 

Acreditamos que numa relação pedagógica onde os envolvidos  aprendem um 

com o outro, numa interação rica e permanente. Também é importante destacar que o 

professor quando está preparado para exercer a sua função docente faz em suas aulas, 

uma grande síntese de conhecimento construído ao longo da história humana. E isso o 
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habilita a ser um professor e favorecer o aprendizado dos seus alunos. Nesse processo, 

estabelece mediante procedimentos didáticos adequados, a possibilidade de o aluno 

também aprender a fazer esta mesma síntese. Essa tarefa é frequentemente denominada 

de empatia. Nesse processo ambos saem ganhando. 

 Mas, por outro lado, nem sempre a relação é tão harmônica assim. Encontramos 

professores que estão preparados teoricamente, entretanto, no que se refere à utilização 

de procedimentos didáticos para facilitar o aprendizado do aluno, deixam a desejar. 

Nesse aspecto, o aluno passa a ser um obstáculo às suas aulas.  Neste caso, por mais que 

se esforce para melhorar a qualidade de seu trabalho, sempre há uma insatisfação 

pessoal tanto dele quanto dos alunos. A sensação de que não nasceu para ser professor 

se instala. Por causa disso, é sempre um sacrifício ministrar aulas. Entretanto, fazerem 

pesquisas e orientarem um ou poucos alunos é uma tarefa que os realizam, mas na sala 

de aula ou na relação de ensino-aprendizagem, há quase sempre uma insatisfação. 

 Essas colocações nos impulsionam a aventarmos a idéia de que há professores 

de alma e há professores de corpo. Os primeiros se entregam e se integram no processo 

de forma que da relação com o aluno sempre saem ganhando, quando o aluno aprende. 

Os segundos, geralmente mostram através do seu próprio corpo e de suas manifestações 

corporais, pela rigidez física, que não estão soltos para a relação com o aluno. Estes não 

se entregam e nem se integram. Daí a dificuldade na interação. Enquanto os primeiros 

se doam os segundos se doem. Trocadilho importante porque revela o que vem de 

dentro para fora e o que vem de fora para dentro. Ou seja, os professores de alma são 

aqueles que vivem o momento da aula, mas também, saboreiam o antecedente e o 

consequente da aula. Apesar de todas as dificuldades estão predispostos ao desafio. Os 

professores de corpo são aqueles que não estão predispostos a vivenciarem os 

momentos antecedentes e consequentes, mas apenas o presente. Dessa maneira, há uma 

expectativa de que apenas o momento seja bom. Não visualizam por consequência, o 

que antecede e nem o que vem depois. Cabe então, a este professor buscar alternativas 

para que no momento mesmo da aula haja um encontro de seres humanos e isso se 

estabelece como unilateral porque privilegia apenas uma das dimensões do ser 

professor. Tanto os professores de alma quanto os de corpo travam uma interação com o 

aluno e, por causa disso, há um contato humano. Mas enquanto um valoriza o aluno 

como humano em todas as suas características essenciais o outro, valoriza apenas o seu 

papel enquanto professor. Daí a dialética educacional. 

 Mas, também, encontramos alunos que, por diversas razões, não estão 

predispostos a participar e nem de acompanhar o trabalho de alguns professores. Nos 
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cursos de graduação, especificamente nas licenciaturas oferecidas no noturno, 

encontramos alunos trabalhadores, que segundo pesquisa de Pimenta e Anastasiou 

(2005) ainda apresentam as características de passividade, desinteresse, individualismo, 

indisciplina, falta de compromisso com os estudos, nível de conhecimentos ou pré-

requisitos insuficientes para acompanhar os estudos, interesse apenas na nota ou em 

passar de ano, falta de tempo para estudar, falta de criticidade e dificuldade de 

raciocínio. Mas, por outro lado, há alunos que querem facilitar os acontecimentos em 

sala de aula na relação pedagógica, estão interessados e se esforçam muito para 

aprender. 

Por conseguinte, devemos elucidar que da mesma maneira como há professores 

que tem dificuldades em ministrar aulas, apresentam formação precária e falta de 

compromisso profissional, há professores também comprometidos e com boa formação.  

Vale aqui lembrar que Goleman (1995) aponta que há múltiplas inteligências e 

que tanto o professor quanto o aluno tem essa característica enquanto humano. Se por 

um lado, o professor possui uma maneira própria de aprender e de dizer o seu 

aprendizado, seu conhecimento, por outro lado, há o aluno que também tem 

especificidades para aprender e manifestar seu aprendizado. Assim, o professor, sendo 

um adulto, é responsabilidade dele saber disso e facilitar o aprendizado para o aluno. 

Não queremos dizer aqui que há culpados, mas indicar que o professor ao ser preparado 

suficientemente para exercer sua função, desperta o potencial do aluno. Afinal, cada ser 

humano tem as suas qualidades e potencialidades que podem ser reveladas e avivadas. 

Na interação pedagógica o professor tem responsabilidade de incentivar o aluno de 

maneira que ele estando motivado possa buscar o conhecimento sem sacrifício. Caso 

contrário, será estabelecida uma situação de afrontamentos. Essa situação não pode ser 

visualizada nem é desejada porque, nesse caso o aluno, no máximo aprende como não 

aprender. Isso vai contra todas as teorias de aprendizagem construídas historicamente 

pelo homem, na relação didático-pedagógica onde se estabelece o ensino-aprendizagem. 

 Com essas idéias é possível indicar que o papel do professor se estabelece como 

desafio constante. Primeiro porque, ele é um adulto que está na interação com o aluno e, 

por isso, sua responsabilidade vai se manifestando na medida em que se prepara para ser 

professor. Segundo porque, no exercício do magistério há várias situações envolvidas: o 

pessoal, o social, o econômico, o político, o ético, o ideológico, dentre outros. Terceiro 

porque, o aluno está para aprender na mesma medida em que o professor está para 

ensinar. Quarto porque, o conhecimento construído historicamente pela humanidade 

precisa avançar e no momento do ensino-aprendizagem se estabelece como princípio 
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novamente. Assim, o papel do professor ultrapassa o apenas agora. No passado busca os 

elementos necessários para sustentação do presente e, em seguida, direciona-se para o 

futuro não apenas como consequência dos anteriores, mas principalmente para forjar 

utopias. Tais utopias motivam o aluno mobilizando as suas energias vivenciais para ir 

ao encontro delas. É isso que caracteriza o processo ensino-aprendizagem eficiente.  

  

APRESENTANDO E DISCUTINDO A FALA DOS PROFESSORES 

Fizemos a opção de colocar integralmente e literalmente a fala dos nossos 

entrevistados visto que são extremamente consistentes e correríamos o risco de deixar 

informações importantes fora da discussão. Pedimos que eles escrevessem sobre o seu 

papel como docente em curso superior. Para evitar transtornos éticos, optamos por 

identificar cada um com nome fictício: professores: Alan, Adão e Abrão.  Poderíamos 

extrair da fala deles algumas frases, mas optamos por colocá-las integralmente. 

 O primeiro professor nominado Alan é mestre em sociologia e conta com  nove 

anos de experiência no exercício da profissão do magistério. Ele nos diz,  

Minha vida profissional docente começou em 1997 quando ainda fazia o 

mestrado. Tendo minha bolsa terminado, comecei a lecionar numa faculdade 

de Fernandópolis, interior de São Paulo para os cursos de Geografia e 

História. Lecionava sociologia nesses cursos. No segundo semestre comecei 

a lecionar Antropologia Filosófica para o curso de Enfermagem. No ano 

seguinte e até 2002 fui lecionando em outros cursos como economia, 

fisioterapia, psicologia, pedagogia. Depois comecei em outra faculdade, na 

cidade de Bebedouro. Por um ano lecionei nas duas faculdades. Detalhe 

importante: eu morava em Araraquara, distante 280 km de Fernandópolis e 

120 km de Bebedouro. Era, portanto (ainda sou) um caixeiro viajante da 

educação. Em 2005 fui chamado para lecionar no CESUBE, uma faculdade 

de Uberaba onde permaneço até hoje. 

Meu dia de trabalho inicia geralmente no dia anterior quando começo 

a arrumar minha mala para a viagem do dia seguinte. Pela manhã, preparo os 

últimos detalhes e embarco. Já viajei de carro e de ônibus e de acordo com o 

veículo acredito que existe influência na performance da aula. Quando viajo 

de ônibus fico mais descansado, mas prefiro a mobilidade do carro. Ficar na 

dependência do transporte público, geralmente ruim em nosso país é uma 

situação desgastante já que “estressa” e isso acaba prejudicando o momento 

da aula. Antes de chegar à classe sempre sinto um “frio na barriga”, pois não 

sei como se dará a aula! Mesmo tendo quase dez anos (o que é pouco) de 

magistério, ainda sinto esse frio. Particularmente acho isso uma boa coisa, 

pois acredito que, se algum dia perder esse “medo”, isso significa que já 

perdi uma coisa importante da docência que é justamente o sentido de algo 

misterioso, de algo que não se tem o controle e que me coloca numa posição 

de alerta, que me coloca com os sentidos mais aguçados, com a minha 

percepção mais acurada. Perder isso para mim significa perder o encanto pela 

minha profissão e espero, sinceramente, que isso nunca aconteça. Passado 

esse primeiro impacto vou sentindo a classe, o “humor” da turma. Isso é 

muito interessante, pois na mesma turma sempre há variações significativas 

desse “humor” e isso influi muito no desenrolar da aula. Geralmente os 

primeiros momentos são para aproximação. Se a turma já teve outra aula, já 

está “aquecida”, muitas vezes trazendo questões e dúvidas da aula passada 

que, quando sei, ajudo a dissolvê-las ou então agudizá-las. Passado esse 

primeiro momento, chamo a turma para a matéria. Quase sempre faço uma 
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pergunta clássica: “quem leu o texto?”. Geralmente meu curso é apresentado 

logo no primeiro dia de aula. Nesse dia passo a bibliografia e o programa do 

curso. Vou programando as aulas que são sempre baseadas num texto 

específico. Ao longo do curso vou enxertando outros textos, livros, filmes, 

etc. Dependendo da resposta dos alunos à pergunta, sei se a aula vai render 

ou não. Mas muitas vezes quando não houve a leitura, a aula torna-se 

produtiva, pois emergem muitas dúvidas e a leitura do texto fica sendo algo 

desejado (bem, estou exagerando um pouco - desejado é uma palavra muito 

forte), mas consigo incitá-los à leitura. 

Desse modo, acredito que um dos aspectos mais importantes na vida 

profissional de um professor seja a capacidade que tem de instigar as pessoas. 

Acho que isso lhe confere um grande poder. Quando canalizo esse poder para 

um lado positivo que é a melhora do indivíduo, a busca do conhecimento, a 

busca do auto-conhecimento, posso me sentir realizado. Infelizmente há 

muitos professores que instigam o lado negativo, isto é, quando - e 

infelizmente há muito disso - maus professores (acho até que maus 

professores não existem, existem sim “dadores de aulas”, pois o vocábulo 

professor já traz implícita a idéia de bom, naquele sentido grego do kalós 

agatós, o bom e o belo) usam o conhecimento como forma de poder, de 

imposição aos alunos, em última instância, usa o conhecimento como moeda 

de troca aí temos, na minha concepção, o indivíduo que está no lugar do 

professor mas não é professor. 

Desse modo, acredito que a finalidade do trabalho do professor é, em 

última instância, tornar as pessoas melhores, pelo menos aqueles que querem 

ser melhores. Isso é algo que precisa ser bem entendido, pois há indivíduos 

que estão desiludidos e se comprazem em lá ficar. Aí nenhum professor, por 

melhor que seja, vai conseguir demover este indivíduo a sair de onde está. 

Àqueles, contudo, que querem melhorar, o papel do professor é essencial. 

Não acredito em tutelagem do professor para com o aluno. Desse modo, a 

maior dificuldade que sinto em relação à minha profissão é o convívio 

forçado com esses indivíduos. Hoje, o ensino superior virou um mero degrau 

para a aquisição de melhores salários, melhor posição no trabalho, etc. Já foi 

o tempo em que cursar uma universidade significava preparar-se para uma 

melhor percepção do mundo e da vida. Hoje, existe uma postura pragmática 

por parte dos universitários e a universidade transformou-se num local de 

treinamento, de preparo e não um lugar de reflexão e questionamento. 

Acredito que isso não é bom, ou melhor, em termos de qualificação isso 

parece ótimo, mas qualificar para quê, em vista do quê e mediante quais 

valores? Se isso não é questionado, qual é então o papel do professor? 

Troquemo-los por técnicos e tudo ficará bem!!! 

O professor sempre será, do meu ponto de vista, insubstituível. É ele 

que dá credibilidade à discussão de temas polêmicos, controversos. 

Particularmente procuro, quando existe um tema desse tipo, apresentá-lo da 

forma mais “neutra” possível. Deixo que os alunos coloquem seus pontos de 

vista e procuro questionar elementos desse ponto de vista. 

O que mais aprecio no discurso dos alunos quando se referem à minha 

atuação é o destaque às minhas qualidades. Isso me deixa muito satisfeito e 

sinto-me recompensado. Quando eles me apontam como alguém que os 

incentivou, que os acolheu, alguém que os orientou, sinto-me recompensado. 

Apesar disso, não gosto e acho que não é papel do professor participar 

da vida dos alunos fora da sala de aula. Quando muito, ouço os seus 

problemas, dou minha opinião pessoal quando solicitado, mas acho que é 

preciso que se mantenha uma certa distância pois, existe um papel a se 

desempenhar como professor que pode ser prejudicado quando existe essa 

aproximação. Há, em minha opinião, uma barreira invisível que separa aluno 

e professor e quando esta barreira é rompida aquela relação professor aluno 

passa a ser outra. É por isso que acho que hoje vivemos uma deterioração do 

papel do professor, pois essa barreira é muito pouco construída. Talvez até o 

nome “barreira” esteja ultrapassado, pois, dá a idéia de algo que impede. Mas 

não, talvez fosse melhor pensar essa divisão como uma espécie e alicerce 

sobre o qual o papel do professor é construído. Acredito que existe uma 

especificidade relativa ao professor, assim como há uma especificidade 
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relativa ao médico, ao psicólogo, ao engenheiro, ao soldado. É essa 

especificidade que nos dá a identidade. Romper com ela é romper com a 

nossa identidade. Pelo menos é nisso que eu acredito. 

Acho que já deixei claro o valor social da minha profissão.  

Gosto muito do que faço, pois já trabalhei em outras áreas e não me 

dei bem. Acho que todos os professores têm uma grande necessidade 

narcísica. Como todos, admito essa necessidade. Então não é só uma questão 

de gostar, mas sim de precisar fazer o que faço. 

Eu me vejo, em minha atuação, como alguém que quer acertar, mas 

que não está pronto e nunca deve estar. Acho que, é assim que me vejo, o 

professor nunca pode se considerar pronto e acabado. Se assim o fizer está 

acabado (desculpe-me pelo trocadilho!!!) Nesse sentido, sinto que minha 

atuação sempre pode melhorar. Há inúmeros aspectos que precisam ser 

reforçados, melhorados, desenvolvidos. 

 

 Alan mostra de maneira bastante clara que ser professor é preparar-se para 

desafios a cada dia. No caso dele, começa a preparação de sua aula, no dia anterior. Mas 

a preparação provoca nele ansiedade de maneira que no momento antecedente a aula 

sente “um frio na barriga”. Isso nos parece ser a responsabilidade professoral que está 

evidenciando a qualidade ética e humana dessa tarefa. Ele demonstra ter consciência do 

seu papel, o compromisso profissional na atividade docente.  

 Também indica que,  

não gosto e acho que não é papel do professor participar da vida dos alunos 

fora da sala de aula. Quando muito, ouço os seus problemas, dou minha 

opinião pessoal quando solicitado, mas acho que é preciso que se mantenha 

uma certa distância pois existe um papel a se desempenhar como professor 

que pode ser prejudicado quando existe essa aproximação. Há, em minha 

opinião, uma barreira invisível que separa aluno e professor e quando esta 

barreira é rompida aquela relação professor aluno passa a ser outra.  

 

 Isso quer dizer que ele é um professor em construção e que tem uma 

visão de interação professor/aluno apenas no interstício da aula. Este professor 

demonstra em sua fala que o papel social do docente é fundamental porque deve 

trabalhar conteúdos relacionados com a vida prática do aluno. Também evidencia que 

no papel do professor, na interação com o aluno há uma barreira invisível e que não 

deve ser derrubada. Pois, é isso que os diferencia: um, professor e o outro, aluno. 

Diante dessa ideia de que o professor não pode ter interação com o aluno, fora 

de sala de aula, nos parece tradicional e ultrapassada. Acreditamos que o professor não 

somente pode, mas deve na medida do possível relacionar-se com o seu aluno em outras 

situações, longe da sala de aula. Esse fato pode aproximar muito a realidade da escola 

com a realidade social visto que tanto aluno quanto professor desempenha papéis em 

várias realidades. Acreditamos, portanto, que o aluno pode perceber, nesse sentido, que 

o professor também é humano, também tem relacionamentos fora de sala de aula e que 

essa interação é bastante salutar para o seu crescimento pessoal e social.   
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  Outro aspecto importante também é de que  

 

O que mais aprecio no discurso dos alunos quando se referem à minha 

atuação é o destaque às minhas qualidades. Isso me deixa muito satisfeito e 

sinto-me recompensado. Quando eles me apontam como alguém que os 

incentivou, que os acolheu, alguém que os orientou, sinto-me recompensado. 

 

Assim, para Alan “o papel do professor é essencial” no processo de ensino e 

aprendizagem. Para ele, ser professor é estar atento desde o planejamento até o término 

da aula (ou relação pedagógica). Essa sensação de dever cumprido é observada pelo 

professor quando o aluno dá o retorno do seu trabalho. Isso pode motivar o professor 

para melhorar sempre, mas também pode fazê-lo acomodar nesse patamar e pensar que 

já é bom demais e que não precisa aperfeiçoar. Diante disso, cabe uma constatação de 

que a preparação da aula, o recinto de sala de aula, a efetivação da aula e o retorno que 

o aluno possa dar ao professor, passam a ser, segundo Alan, pontos fundamentais para o 

exercício da docência. 

 O segundo depoimento do professor Adão nos dá uma visão da relação entre 

professor e aluno que nos motiva a repensar nosso papel de docentes. Ele nos diz: 

 

Sou professor há 35 anos com especialização em história, trabalho em várias 

escolas superiores na cidade de Uberaba – MG”. 

Uma aula: 

Aula expositiva dialogada com o tema Mundo Árabe ou Oriente Médio.  

Duração de 8 horas. Com discussão inicial com os alunos sobre a visão do 

oriente médio, pelo conhecimento da mídia, jornais, revistas, TV. 

Foi utilizada a leitura de textos sobre o Oriente Médio 

Debates sobre o texto como mediação do professor. 

Encerramento da aula esquematizando no quadro de giz o assunto em estudo. 

Observação: aula ministrada no curso de especialização da UNIUBE. 

 

Gosto de Ensino e de Pesquisa porque promovem um aprendizado constante. 

Numa visão humanista, do professor que aprende também com os alunos. O 

relacionamento em sala de aula para mim é importante, pois vale a empatia 

entre professor e aluno e até a antipatia, pois nos faz rever conceitos e 

atitudes. Também outro ângulo importante para o educador não é dar o 

conhecimento pronto, mas fazer o educando lavrar o conhecimento, e abrindo 

caminhos para o aluno aprender e aprender o significado do ensino-

aprendizagem num contexto dialético onde cada aula finda é uma síntese um 

espaço aberto para novas descobertas do conhecimento científico e humano. 

Entre as grandes dificuldades durante todo este período de magistério, 

(refere-se aos 35 anos de magistério) são os fatores estruturais e conjunturais, 

da educação no nosso país, escolas precárias, alunos com carga horária de 

trabalho excessiva para a sobrevivência, com salários baixos e ainda enfrentar 

sempre o estudo nos cursos noturnos. 

Deixo em sala de aula o caminho aberto para a crítica, aceitando-a 

como elemento enriquecedor, para eventuais mudanças e não cair na fixidez 

do ensino pronto e acabado. 

Acredito que todos os temas controversos podem e devem ser 

discutidos em sala de aula com embasamento teórico e pesquisa sobre o 

assunto. São estes temas os melhores de serem trabalhados para não cair na 

mesmice da repetição de conteúdos prontos levados para a sala de aula pelo 
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professor. Sempre discutidos é estudados com a mediação do professor para 

não cair no achismo de cada um, mas estudando os conceitos polêmicos com 

base no universal das idéias. 

No tocante ao valor social da minha profissão foi formar o indivíduo 

para vida, no encontro dele mesmo e com os outros, aprendendo a trabalhar 

as diferenças e igualdades, permanência e mudanças. E ainda ter competência 

para enfrentar um mundo de trabalho onde se dá mais valor ao mercado e não 

ao salário. Maximiza-se ou explora o trabalho, com jornadas longas e com 

vários empregos e os salários são minimizados. Mais uma vez e a dura nua e 

crua realidade do nosso país, onde vale o “ter e não o ser” 

 

 O professor Adão apresenta uma visão na qual o professor deve manter a 

empatia ou mesmo a antipatia com o aluno. Para ele “o relacionamento em sala de aula 

(...) é importante, pois vale a empatia entre professor e aluno e até a antipatia, pois nos 

faz rever conceitos e atitudes”.  O importante mesmo é que haja interação entre eles. 

Também indica que está sempre aberto à crítica e acredita que ela pode mostrar novos 

caminhos e novas perspectivas para a docência. Ele demonstra sua preocupação em 

formar o indivíduo para a vida e não apenas para exercer uma função social 

desempenhando um trabalho. Também deixa claro que toda discussão realizada em sala 

de aula deve ser pautada na teoria, pois ela traz a discussão para a cientificidade. 

 Com este depoimento podemos pensar que o professor, segundo prof. Adão, é 

uma pessoa que tem integração humana, social com o compromisso de efetivar a 

humanização do aluno. Para isso, deve relacionar-se com o aluno em diversas situações 

e em cada uma delas ele está mostrando ao aluno, não somente a teoria, mas a vivência 

dessas situações. Explicando melhor, como cada pessoa tem seus valores construídos 

culturalmente, o professor também tem seu parâmetro para fazer julgamentos do que é 

certo e do que é errado. Nesse relacionamento com o aluno, o professor pode mostrar e 

mostra inevitavelmente estas perspectivas da moralidade. Nesse sentido, então o 

professor passa a ser um formador de opinião para o aluno. 

 No terceiro depoimento, o professor Abrão aponta experiências que teve em sala 

de aula no contato com os alunos. Segundo ele, esta experiência demonstra sua visão de 

mundo e do papel de professor. 

Sou professor há quatro anos ministrando aulas no curso superior, sou mestre 

em educação e gosto de lecionar. 

Vivenciei uma experiência de aplicar uma atividade avaliativa e dada 

a situação da sala ser grande, tive que usar de estratégia diferente do comum 

aos outros professores. Assim aconteceu: 

Era uma turma relativamente grande, 80 alunos em uma sala pequena. 

As cadeiras estavam muito juntas, para se aplicar uma avaliação. A condição 

estava propícia para a “cola”. Pensei em dividir a turma, mas não me foi 

permitido. Resolvi então dizer à turma: coloque as carteiras em filas e quem 

estiver com “cola” coloque-a sobre a carteira e pode consultá-la. Aqueles que 

tinham feito a cola ficaram felizes e, os outros, caíram em desespero. 

Justifiquei que aquele que faz a “cola” estuda e, por sinal, precisa entender a 

matéria (conteúdo) para resumi-la em forma de lembrete. Não permiti que as 
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“colas” circulassem de mão em mão. O resultado foi muito positivo porque 

na avaliação seguinte todos fizeram seus lembretes e eu não permiti a 

utilização. As notas foram bem melhores do que a primeira. 

 Dessa turma, outro fato que me fez repensar o processo de ensino-

aprendizado foi logo na apresentação, na primeira aula: um senhor de cabelos 

brancos, com 59 anos, iniciava seu curso superior. Há 35 anos ele não entrava 

em uma sala de aula e agora resolveu realizar seu sonho: fazer curso superior. 

Ele tinha dificuldades infinitamente superiores às dos outros, que por ele 

eram chamados de meninos. Acompanhei o desenvolvimento desse aluno 

dando reforço extra-classe. Foi aprovado depois de muito estudo e sacrifício. 

Mas eu estava do lado dele, sempre que precisava de apoio e aprender a 

estudar. 

 Outra experiência, ainda em curso superior, aconteceu com alunos do 

segundo ano de psicologia. Entrei substituindo outro professor que havia 

trabalhado com esta turma durante um ano. Por afinidade com o outro 

professor, rejeitaram-me desde o primeiro contato. Penso que isso aconteceu 

porque tal professor, muito competente e bastante exigente tinha um esquema 

de trabalho centralizado nele mesmo. Os alunos gostavam disso. Entrei com 

uma proposta um pouco diferente: os alunos seriam responsáveis por si 

mesmos. Isso foi o bastante para que eles ficassem  desnorteados e, 

conseqüentemente, fizeram-me “bode expiatório” da classe. O primeiro 

semestre foi muito difícil, não conseguimos trabalhar nossa proposta. Foi 

uma verdadeira catástrofe pedagógica. No segundo semestre, revendo a 

maneira de trabalhar resolvemos mudar o esquema e a metodologia das aulas. 

Fomos extremamente enérgicos com presença, participação em sala, etc. 

Escalamos quatro alunos para apresentar o resultado da leitura de um texto, 

em forma de seminário. Orientamos de maneira que não aceitaríamos na 

apresentação, leitura na frente da sala. Na apresentação eles começaram a ler, 

interrompemos a apresentação e a aula. Fizemos com que aquele grupo fosse 

se preparar e apresentar com qualidade o resultado do seu trabalho. A aula 

naquele dia foi interrompida e o grupo foi para a biblioteca se preparar, bem 

como os outros alunos a estudarem o texto. Na semana seguinte voltaram a 

apresentarem o trabalho e a classe se surpreendeu com o grupo. Excelente 

apresentação. Dinâmica. Profunda. E assim foi o envolvimento nosso com a 

turma. Enfim, nessa turma conseguimos ser o que eles esperavam, um 

professor com características ditatoriais. A partir dessa postura, entendemos 

que cada turma tem uma dinâmica própria para ser conduzida. Fizemos boas 

amizades graças à capacidade flexível de conduzir o ensino-aprendizado. 

Mostramos ser enérgico na hora certa e, amigos no momento exato. Dessa 

turma, carregamos uma experiência rica de métodos de ensino. Esse 

processo, para nós doloroso no primeiro momento, mas prazeroso no 

segundo, nos fizeram ver outros horizontes na educação. Há sempre uma luz 

no fim do túnel. 

 

 O professor Adão demonstra nessa sua experiência que ser professor é às vezes, 

abrir espaço de forma que o aluno possa aprender ou se preparar para o aprendizado. Na 

primeira experiência contada por ele, fica evidente a sua capacidade de lidar com 

dificuldades momentâneas e que uma situação que era complicada se transforma em 

motivação ao estudo do aluno. Na segunda experiência, ele deixa claro que ser professor 

é ter flexibilidade para mudar o curso dos acontecimentos. Em outros termos, 

acompanhar os alunos sem deixar o seu papel de professor cair no descrédito. O 

envolvimento dele com os alunos no primeiro momento foi desastroso, mas quando ele 

trouxe para si a responsabilidade como professor, ele assumiu o seu verdadeiro papel de 

educador. O importante em ambas as experiências é que ele soube ser professor-amigo e 



691 

 

cativar os alunos de maneira que eles pudessem se responsabilizar pelo próprio 

aprendizado. 

 Rubem Alves faz uma distinção razoável sobre quem é o professor e quem é o 

educador. Diz-nos ele: Professores são peças de um jogo onde o importante é produzir 

idéias, alienações, mão de obra, homens reprodutivos de ideologias, perpetuadores de 

cultura, formadores de linguagem, de significados, de significantes, enfim, seres 

adaptados ao seu meio sem se perceber como tais. Educadores são peças de um jogo de 

prazer, de amor, de lazer, onde o homem seja capaz de se perceber como humano, 

enfim, de seres que tenham sonhos, utopias, esperanças, desejos”. 

 Acrescenta ainda que  

[...] seria possível, então, compreender que a polaridade entre educadores e 

professores não instaura uma dicotomia entre duas classes de pessoas, umas 

inexistentes e heróicas, outras existentes e vulgares, mas antes uma dialética 

que nos racha a todos, pelo meio, porque todos somos educadores e 

professores, águias e carneiros, profetas e sacerdotes, reprimidos e 

repressores (ALVES, 1988, p.19). 

 Isto posto, podemos dizer de forma sintética que o professor marca o corpo e o 

educador marca a alma. Marca o corpo porque frequentemente encontramos alunos 

respondendo aos estímulos docentes. “O corpo não suporta carregar o peso de um 

conhecimento morto que ele não consegue integrar com a vida” (ALVES, 1994, p. 23). 

Algumas das formas de respostas são repetência, evasão, desrespeito aos valores 

educacionais na escola, agressões verbais e físicas (à escola, ao professor, aos colegas, à 

direção), desafio da autoridade, dispersão (aliás muito comum entres os jovens hoje!). 

Assim sendo, “se os professores entrassem nos mundos que existem na distração dos 

seus alunos eles ensinariam melhor. Tornar-se-iam companheiros de sonho e invenção”. 

(ALVES, 1994, p.100) 

 De outra forma, o corpo agradece aquilo que lhe é bom. Ele absorve o 

conhecimento que faz crescer em todas as dimensões e direções. O termômetro desse 

fato é observado na satisfação, no prazer, na participação ativa. Em outras palavras, uma 

forma de assimilar o conhecimento é sentir prazer e participar ativamente das aulas em 

consonância com o educador. 

 O educador ultrapassa os limites do corpo e entra ou vai à outra direção: o 

desafio de se humanizar no conhecimento do mundo e dentro dele, o homem. O 

educador então faz com que o corpo do aluno se envolva prazerosamente no exercício 

de perceber-se integrado ao  mundo, ao universo. Assim, mostra que “o corpo é o lugar 

fantástico onde mora adormecido, um universo inteiro” (ALVES, 1994, p.52). 
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 Rubem Alves foi feliz em dizer que “o processo mágico pelo qual a palavra 

desperta os mundos adormecidos se dá o nome de educação” (ALVES, 1994, p.53). 

 A educação acontece em várias instâncias, não separadas necessariamente, mas 

interconectadas. Na família, na Igreja, na rua, no clube, na escola, no trabalho, através 

dos meios de comunicação, enfim, nos relacionamentos humanos. É uma ação cultural. 

Educação não acontece apenas em uma ou outra instância social, mas na interconexão 

de todas elas.  

 O ensino acontece na escola. É aí que se efetiva o processo de sistematização do 

conhecimento. São estabelecidos passos sequenciais não somente em cada disciplina, 

mas no currículo escolar. Todos eles compõem o projeto pedagógico que compreende 

os objetivos, os conteúdos, as políticas enfim, estabelece de onde parte, por onde 

caminha, como caminha e onde se quer chegar. Assim, o ensino é sistematizado. Por 

isso, é um dos vários aspectos da educação. 

 Assim, neste aspecto acontece a interação entre pessoas que viabilizam este 

processo. Na interação cada um traz sua história para ser socializada. É importante 

destacar que o aluno, tanto quanto os outros membros da escola, traz em sua bagagem 

existencial experiências para a sala de aula. A partir disso o educador tem o 

compromisso profissional de intelectual e fazer a conjugação entre os conhecimentos 

elaborados pelos grandes homens da história, as suas experiências pessoais e as dos 

alunos. Nisto consiste a arte de ensinar: sistematização dos vários conhecimentos postos 

juntos.  

 Conjugado a isso deve haver uma sabedoria pedagógica do educador para criar 

condições favoráveis ao aprendizado. Lançar mão de métodos e técnicas adequados e 

dinâmicos, estimulantes e desafiadores. Assim, com o entusiasmo do docente acontece 

uma incentivação aos alunos e, consequentemente, motivação que culminará em 

satisfação e envolvimento de ambos no processo ensino-aprendizagem. Portanto, “a 

tarefa primordial, neste caso, é seduzir o aluno para que ele deseje e, desejando, 

aprenda” (ALVES, 1994, p.86). 

 Diante disso, podemos dizer que se faz urgente a criação de uma estrutura 

educacional, na qual o homem aprenda a usufruir do prazer nas várias situações para 

viver melhor, ou seja, SUPERAR as pressões sociais e gozar a alegria e a paz em seu 

ser, ENTENDER a importância do relacionamento humano e a seriedade da brincadeira 

AMADURECER suas condições de forma a produzir um relacionamento sadio, 

conquistando sua personalidade pela obtenção do prazer. 
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 Diante do exposto, podemos aventar as seguintes idéias de que o educador 

necessita ser COMPETENTE. Significa conhecedor dos aspectos humanos. 

COMPROMETIDO - envolvido com a humanização do aluno através de métodos 

variados de ensino para facilitar a aprendizagem. RESPONSÁVEL – levar a sério seu 

trabalho independente das dificuldades, ser entusiasta, despertar interesse, provocar 

desafios ao conhecimento. 

  

Palavras para encerrar, sem finalizar a discussão. 

 Acreditamos que o papel de um professor universitário é repleto de 

responsabilidades e, por isso, visualizamos estas frases para indicar, sob a égide da 

competência, do compromisso e da responsabilidade, os indícios de uma profissão 

denominada professor: 

 Quem não sabe, não pode ensinar. 

 Quem sabe e não utiliza métodos diversos para provocar desafios a si mesmo e aos 

alunos, não pode ensinar. 

 Quem manda aluno para fora de sala de aula é incompetente para resolver seus 

próprios desafios. 

 Quem não ama o que faz, não pode fazer por prazer, portanto, o que faz é um 

sacrifício. 

 Nós podemos até fazer aquilo que não gostamos, mas temos que gostar daquilo que 

fazemos. 

 Sejamos nós professores, verdadeiros educadores elevando a humanidade que 

adormece dentro do nosso aluno. (Pois é ele que amanhã estará governando nossa 

sociedade). 

 Gostaríamos de terminar esse ensaio dizendo que intentamos colocar algumas 

idéias dos nossos entrevistados e buscamos apoio nas idéias de Rubem Alves e também 

inserimos nossas reflexões para acirrar a discussão sobre esta questão: É possível ter 

prazer no processo ensino-aprendizagem? 

 Acreditamos que temos uma responsabilidade muito grande na formação de 

nossos alunos. Pois, são eles os divulgadores de nossas crenças, nossas esperanças, 

nossas utopias, nossos desejos. São eles que estarão amanhã nos substituindo nessa 

tarefa de formar novos cidadãos. 

 A identidade docente vai se construindo mediante pesquisas, estudos, 

experiências e, portanto, constantes buscas e realizações.  O professor nunca está 

pronto, mas vai se construindo ao longo de sua história.  Mais do que nunca é preciso 
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aprender a associar a ação de pesquisar com a ação de ensinar, “o que conduz a 

docência a ser identificada muito mais com a atividade de pesquisa do que com a de 

ensino”. (PIMENTA; ANASTASIOU, 2005, p. 228). 

 Por isso, vamos a luta! 
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GESTÃO DE NEGÓCIOS: VIVÊNCIAS DE PRÁTICAS 

ADMINISTRATIVAS POR MEIO DE JOGOS DE EMPRESAS  
 

Marli Auxiliadora da Silva – FACIP/UFU – masilva@pontal.ufu.br 

Alessandra Aparecida Franco – FTM – afrancot@netsite.com.br 

Lísia de Melo Queiroz – FACIP/UFU – lísia@pontal.ufu.br 

 

Introdução 

 

A competitividade empresarial, acirrada principalmente pelo processo de 

globalização dos mercados, faz com que os gestores busquem alternativas que 

diferenciem suas práticas de gestão e tornem suas empresas aptas para permanecerem e 

crescerem nesse novo cenário.  

De acordo com Nagamatsu et al (2006) fatores diversos influenciam o modo de 

gerenciar uma organização, dentre a concorrência acirrada, a disputa de mercado, a 

complexidade dos sistemas econômicos, as mudanças de cenário cada vez mais rápidas, 

levando as empresas a buscarem uma nova filosofia de gestão, amparada por uma 

concepção moderna de administração. Dentre várias práticas observa-se que as 

simulações, por meio de jogos de empresas são empregadas, por escolas, cursos 

profissionalizantes e cursos de gestão, na formação gerencial e estratégica, tanto de 

estudantes quanto de empresários. Os jogos constituem-se em uma filosofia moderna de 

administração haja vista que possibilitam uma concepção de gestão focada num 

ambiente de aprendizado contínuo que propicia a integração das pessoas da 

organização, provocando transformações nessas pessoas e, por conseguinte nas 

organizações. 

Os jogos, conforme Sauaia (1995) possibilitam a coexistência entre 

aprendizagem e satisfação, sendo efetivos para a prática de conceitos apreendidos.  

Gramigna (1993) cita que quando um indivíduo, motivado por uma situação-

problema, resolve-a, ele próprio modifica-se de forma duradoura e essa transformação 

permite a transferência do aprendizado para novas situações.   

O jogo de empresa tem sua principal utilização no treinamento empresarial e é 

considerado uma excelente ferramenta de ensino, podendo basear-se em modelos 

matemáticos que buscam simular o comportamento econômico, empresarial e 

organizacional, possibilitando simulações nas quais se realizam exercícios de tomada de 

decisões seqüenciais, buscando o treinamento sistemático de uma equipe ou conjunto de 

equipes, no qual os participantes assumem posições definidas como se estivessem 

dentro de uma empresa (MURY, 2002; GRAMIGNA, 1993).  

mailto:masilva@pontal.ufu.br
mailto:afrancot@netsite.com.br
mailto:lísia@pontal.ufu.br
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Este estudo analisou a influência da utilização de metodologia de ensino por 

meio da simulação – jogo de empresas na formação gerencial e estratégica de gestores 

de micro e pequenas empresas, demonstrando a importância da aplicação do jogo de 

empresas no treinamento e no desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes 

dos participantes de cursos específicos de gestão de negócios.  

 

Referencial teórico 

 

Jogos de empresas 

 

O jogo sempre esteve presente na história do homem, possibilitando, de acordo 

com Sauaia (1995) a coexistência entre aprendizagem e satisfação, pois não se trata tão 

somente de atividade lúdica e estimulante, mas, sob a perspectiva dos participantes, é 

efetiva para a prática de conceitos apreendidos. Keys e Wolfe (1990) citam que os 

jogos, como prática educativa e ferramenta para o desenvolvimento de habilidades 

tiveram seu uso, inicialmente, na China, com a simulação de guerra Wei-Hai, por volta 

de 3.000 anos A.C., e na Índia com o jogo Chaturanga. Até metade do século XX a 

utilização dos jogos tinha como finalidade desenvolver estratégias de guerra. De acordo 

com Rosas e Sauaia (2006), o primeiro jogo empresarial, denominado Top Management 

Decision Simulation, foi desenvolvido em 1956, pela American Management 

Association, com o propósito de treinar executivos da área financeira.  

Jogos de empresas são abstrações matemáticas simplificadas de uma situação 

relacionada com o mundo dos negócios (Vatan, 2003) e permite, em laboratório, 

experimentos e vivências muitas vezes não possíveis na realidade empresarial, haja vista 

a característica de testagem de alternativas, propiciando aos jogadores novas 

experiências, sendo um recurso adicional para fixação do aprendizado, simulando 

situações reais de gestão e/ou outras.  

Conforme o autor citado acima os jogos de empresas tiveram um grande impulso 

com o advento dos computadores, pois permitiram que fossem elaborados modelos de 

jogos mais complexos e com um alto nível de precisão. Atualmente os jogos de 

empresas, são utilizados para simulações empresariais e constituem-se em importante 

instrumento de treinamento e desenvolvimento gerencial (VATAN, 2003).  

Gramigna (1993) afirma que o jogo de empresas é uma atividade espontânea 

(livre) realizada por mais de uma pessoa, regida por regras claras onde informa a 

recompensa, punição, limites e que determinam o vencedor ou perdedor. 
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O jogo de empresas é um experimento, no qual é possível testar estratégias e 

decisões e avaliar os seus respectivos resultados, e da mesma forma que pesquisadores 

na área de Física, Química e Biologia realizam experimentos em laboratórios, os 

executivos podem utilizar os jogos de empresa em programas de capacitação, difusão do 

conhecimento, ou até mesmo para reflexão sobre determinado tema ou situação 

(NAGAMATSU ET AL, 2006).  

No gerenciamento de uma empresa, observa-se, ao contrário do que ocorre em 

um jogo de empresas, que as decisões, na maioria das vezes não pressupõem 

repercussões imediatas, e por isto no jogo de negócios, o tempo é "apressado" 

possibilitando em minutos a simulação de dias, semanas ou mesmo meses de trabalho, 

permitindo aos jogadores avaliarem, num curto espaço de tempo, os erros e acertos e 

aplicarem medidas corretivas, redirecionando suas empresas simuladas. 

Os jogos de empresa, conforme Tanabe (1977) possuem três fases distintas: 

1. Fase Preparatória: 

 Os participantes se familiarizam com o meio ambiente simulado estudando 

as regras do jogo, analisando os dados passados e desenvolvendo o plano estratégico. 

2. Ciclo Repetitivo:  

 As equipes tomam as decisões e após as escolhas o administrador do jogo 

apura os resultados, preparando e distribuindo às equipes os relatórios contendo os 

resultados. A partir desses relatórios as equipes fazem as comparações entre o realizado 

e o planejado. 

3. Encerramento:  

 O administrador do jogo procede à avaliação do jogo comentando as 

estratégias e revendo com os participantes os erros e acertos. 

 

Características do jogo de empresas 

 

Como característica básica os jogos empresariais permitem aos participantes, 

individualmente ou em equipes, administrarem a empresa como um todo ou parte dela, 

por meio de decisões seqüenciais. Tais simulações, em torno de um modelo de operação 

de negócios permitem, ainda, aos participantes as vivências de práticas administrativas e 

ao assumirem o papel de administradores de uma empresa simulada, definir objetivos e 

metas gerais e específicas, estratégias gerais e específicas, tanto de longo quanto de 

curto prazo e analisarem os resultados das decisões tomadas.  

De acordo com Gramigna (1993) são características do jogo de empresas: 
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 Possibilidade de modelar a realidade empresarial haja vista que o jogo deve 

reproduzir o ambiente da organização, buscando reproduzir situações cotidianas como 

reuniões dos dirigentes para execução de uma decisão. 

 Clareza dos papeis, que são classificados em estruturados, semi-estruturados 

e desestruturados. O facilitador, responsável pela condução do jogo, deve explicitar que 

nos papeis estruturados os participantes tem a responsabilidade desempenharem suas 

funções de acordo com o perfil enunciado no material recebido. No caso do papel semi-

estruturado, o facilitador indica de maneira genérica como cada um deve exercer seu 

papel, enquanto que nos papéis desestruturados, o facilitador esclarece que o grupo pode 

escolher a forma de resolver as questões propostas como preferirem, não se observando 

imposições. 

 Regras claras – as regras de participação e condução das situações propostas 

devem ser detalhadas pelo facilitador de forma que clarifiquem tanto os benefícios 

quanto as punições.  

Tanabe (1997) cita quatro características básicas das empresas que devem existir 

em qualquer jogo simulado: 

 A apresentação de um meio ambiente simulado que substitui os elementos 

reais; 

 Definição das variáveis expressas no modelo que podem ser de caráter claro 

e definido ou superficial; 

 O desenvolvimento de interações entre os participantes da mesma equipe, 

como também, entre o objeto simulado; 

 Certa complexidade, que, no entanto, sempre será mais simples do que o 

mundo real. 

Lima (2005) enumera algumas características definidoras de um jogo de 

empresas: 

1. O jogo de empresas possui estágios sucessivos, permitindo que a 

aprendizagem se consolide por meio da verificação de erros e acertos; 

2. Identificação prévia dos critérios de avaliação de desempenho durante a 

simulação; 

3. Observância e exigência de habilidades de relacionamento entre os 

participantes do grupo, e de capacidade de coordenação, pelo facilitador, de equipes de 

trabalho, bem como na utilização dos recursos disponíveis, tais como, documentação 

apresentada, materiais de apoio (relatórios e manuais) e computadores; 

4. Competição e clareza para definição dos vencedores. 
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 Com a finalidade de expor de forma clara características dos jogos, Tanabe 

(1977), em estudo sobre as possíveis áreas de aplicação dos mesmos no ensino de 

práticas administrativas propôs a seguinte classificação, conforme exposto no Quadro 1, 

a seguir: 

 

Quadro 1 – Diferenças entre Teoria dos Jogos, Simulação e Jogos de Empresas 

 Teoria dos Jogos Simulação Jogos de Empresas 

O que é? Teoria que procura explicar o 

comportamento dos agentes 

econômicos em situações de 

conflito. 

Técnica numérica para 

solução de problemas 

por meio de 

experiências com um 

modelo de situação real. 

Exercício seqüencial de 

tomada de decisões, 

estruturado em torno de 

um modelo de uma 

situação empresarial, na 

qual os participantes se 

encarregam da tarefa de 

administrar as empresas 

simuladas. 

Objetivos  Chegar a soluções gerais. Obter soluções 

específicas para cada 

problema em particular. 

Treinamento dos 

participantes: ensino de 

técnicas e cenários para 

a observação de 

comportamentos. 

Métodos Reduzir as situações reais à 

situação de um jogo estratégico 

além de buscar a solução 

matemática da situação de jogo 

correspondente. 

Formular o problema 

real em termos de um 

modelo; obter soluções 

pela manipulação do 

modelo; aplicar as 

conclusões ao sistema 

real. 

Dados o modelo e o 

objetivo, fazer os 

participantes 

interagirem por meio do 

mesmo; observar o 

comportamento ou 

treinamento visado; 

avaliar os resultados. 

Fonte: Adaptado de Tanabe (1977). 

 

Objetivos educacionais dos Jogos de Empresas 

  

Os jogos de empresas ao serem utilizados como metodologia de ensino para 

simulações de práticas administrativas provêem, de acordo com Rosas e Sauaia (2006) 

(i) a aprendizagem vivencial; (ii) a integração de diferentes áreas funcionais; (iii) a 

aplicação prática de  conceitos teóricos e (iv) a observância das conseqüências das 

decisões tomadas. 

Nagamatsu et al (2006) explicita os diversos objetivos educacionais dos jogos de 

empresa de acordo com seus diferentes usos. O Quadro 2, abaixo, expõe tais objetivos 

conforme os principais tipos de formação e treinamento. 

 

 

Quadro 2 – Objetivos educacionais dos jogos de empresa em diversos programas de 

ensino 
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Programa Objetivos educacionais 

Graduação Recuperar uma visão sistêmica das organizações 

Incluir o ambiente econômico no foco gerencial 

Desenvolver espírito crítico nas decisões  

Estimular a transposição da aprendizagem 

Pós-graduação Aplicar os conceitos de gestão em ambiente empresarial, tratados nas 

demais disciplinas do programa 

Interagir com os demais participantes que desempenham diferentes 

papéis em sua vida profissional e atuam nos variados setores da 

economia 

Treinamento gerencial Desenvolver, nos participantes, uma visão gerencial do ponto de 

vista do seu cliente 

Criar uma visão aplicada de administração mercadológica 

Criar uma visão sistêmica de uma organização  

Desenvolvimento gerencial Despertar atenção para uma gestão estratégica  

Orientar para uma administração competitiva 

Formar uma visão sistêmica de uma organização 

Fonte: Adaptado de Nagamatsu et al (2006). 

 

Jogos de empresas e a aprendizagem de adultos – Andragogia  

 

A andragogia, assim como a pedagogia, tem como preocupação o ensino e a 

aprendizagem, mas com foco nas pessoas adultas. De acordo com os conceitos da 

andragogia, há de se observar que adultos e crianças têm conhecimentos e experiências 

(conhecimento prévio) diferentes, além de os adultos serem independentes e em busca 

de questões significativas para o seu dia-a-dia.  

Conforme Soares (2008) comparando a aprendizagem de crianças (pedagogia) e 

adultos (andragogia), observam-se as seguintes diferenças, expostas no Quadro 3 a 

seguir: 

Quadro 3 - Comparação Pedagogia x Andragogia 

Características da 

Aprendizagem 
Pedagogia (*) Andragogia 

 

Relação Professor/Aluno 
Professor é o centro das ações, 

decide o que ensinar, como 

ensinar e avalia a aprendizagem 

A aprendizagem adquire uma 

característica mais centrada no 

aluno, na independência e na 

auto-gestão da aprendizagem. 
 

Razões da Aprendizagem 
Crianças (ou adultos) devem 

aprender o que a sociedade 

espera que saibam (seguindo um 

currículo padronizado) 

Pessoas aprendem o que 

realmente precisam saber 

(aprendizagem para a aplicação 

prática na vida diária). 
 

Experiência do Aluno 
O ensino é didático, padronizado 

e a experiência do aluno tem 

pouco valor 

A experiência é rica fonte de 

aprendizagem, através da 

discussão e da solução de 

problemas em grupo. 
 

Orientação da Aprendizagem 
Aprendizagem por assunto ou 

matéria 
Aprendizagem baseada em 

problemas, exigindo ampla gama 

de conhecimentos para se chegar 

à solução  
  (*) Tendo como referência as práticas educativas tradicionais 

  Fonte: Soares (2006) apud Cavalcanti (1999, p. 3) 
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Para Ferreia e Oliveira (2007), Alexander Kapp, em 1833, foi o primeiro a 

utilizar o termo andragogia ao descrever a teoria de Platão. O termo só voltou mais tarde 

a ser mencionado, no início do século XX, com Eugen Rosenback, referindo-se ao 

conjunto de elementos curriculares próprios para a educação de adultos como: os 

professores, métodos e filosofia. 

Linderman171 (1926, p. 8-10 apud OLIVEIRA, 2007, p. 2) cita que  

[...] a educação de adulto será através de situações e não de disciplinas. [...] 

na educação de adulto o currículo é construído em função da necessidade do 

estudante. [...] Aprendizagem consiste na substituição da experiência e 

conhecimento da pessoa. A psicologia nos ensina que, ainda que aprendemos 

o que fazemos, a genuína educação manterá o fazer e o pensar juntos [...] 

 

Lindeman172 (1926 apud GOECKS, 2003, p. 2; KNOWLES; HOLTON; 

SWANSON, 1998, p. 40-41; OLIVEIRA, 2007, p. 3) identificou, pelo menos, cinco 

pressupostos-chave para a educação de adultos, os quais foram transformados em 

suporte para pesquisas. E hoje eles fundamentam a teoria de aprendizagem de adulto: 

1. Adultos são motivados a aprender na medida em que experimentam que suas 

necessidades e interesses serão satisfeitos. Por isso, estes são os pontos mais 

apropriados para se iniciar a organização das atividades de aprendizagem do adulto. 

2. A orientação de aprendizagem do adulto está centrada na vida; por isso as 

unidades apropriadas para se organizar seu programa de aprendizagem são as situações 

de vida e não disciplinas. 

3. A experiência é a mais rica fonte para o adulto aprender; por isso, o centro da 

metodologia da educação do adulto é a análise das experiências. 

4. Adultos têm uma profunda necessidade de serem autodirigidos, por isso o 

papel do professor é engajar-se no processo de mútua investigação com os alunos e não 

apenas transmitir-lhes seu conhecimento e depois avaliá-los. 

5. As diferenças individuais entre pessoas crescem com a idade; por isso, a 

educação de adultos deve considerar as diferenças de estilo, tempo, lugar e ritmo de 

aprendizagem. 

Gibb (1971), por sua vez cita seis princípios que podem propiciar a construção 

de um ambiente favorável para a aprendizagem de adultos: 

1. a aprendizagem deve ser centralizada em problemas; 

                                                 
171

 LINDERMAN, Eduard C. The meaning of adult education. New Oork, New Republic, 1926. 

172
 LINDERMAN, Eduard C. The meaning of adult education. New Oork, New Republic, 1926. 
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2. a aprendizagem deve ser centralizada em experiências; 

3. a experiência deve ser significativa para o estudante; 

4. o aprendiz deve ter liberdade de analisar a experiência; 

5. as metas e a pesquisa devem ser fixadas e executadas pelo aluno; 

6. o aluno deve receber o feedback sobre o seu progresso em relação às metas. 

 

Objetivos 

 

De acordo com Richardson (1999) os objetivos definem o que se pretende 

alcançar com a realização da pesquisa e são elaborados de acordo com os problemas a 

serem analisados.  

Beuren (2003) cita que o objetivo geral indica uma ação ampla do problema, por 

isso deve ser elaborado com base na pergunta de pesquisa. Tendo como pergunta de 

pesquisa “A utilização da metodologia de ensino por meio de simulação de práticas 

administrativas facilita a formação gerencial e estratégica de gestores 

empresariais?”, o objetivo geral deste estudo consistiu na análise da influência da 

utilização desta metodologia de ensino por meio da simulação – jogo de empresas para 

verificação dos conceitos teóricos apreendidos durante a realização de cursos de gestão. 

Como objetivos específicos o estudo buscou: (i) capacitar os participantes a 

buscarem informações; (ii) instrumentalizar, por meio de textos e informações diversas, 

a análise das situações relativas a práticas administrativas; (iii) possibilitar a elaboração 

de controles financeiros e contábeis; (iv) capacitar os participantes a interpretarem os 

relatórios elaborados e tomarem decisões.  

 

Metodologia 

 

A maneira como um estudo é realizado e a descrição dos procedimentos 

metodológicos que serviram de base para o desenvolvimento da pesquisa e obtenção das 

conclusões constituem-se na metodologia de pesquisa.  

Tendo em vista o objetivo deste trabalho, que analisou a influência de jogos de 

empresas na formação gerencial e estratégica de gestores de micro e pequenas 

empresas, o estudo realizado caracteriza-se como pesquisa de natureza experimental, 

que segundo Lakatos e Marconi (1988, p.19), é entendida como levantamento de dados 

com finalidades “explicativas, avaliativas e interpretativas, tendo como objetivos a 

aplicação, a modificação e ou a mudança de alguma situação ou fenômeno.” Na 
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condução da pesquisa experimental, o pesquisador interfere na realidade, fato ou 

situação estudada por meio da manipulação direta de variáveis. A condução de um 

estudo experimental é orientada pelo delineamento do experimento, isto é, o plano e a 

estrutura da investigação, concebidos de forma que sejam obtidas respostas para as 

perguntas da pesquisa. (MARTINS, 1992). 

 A pesquisa, também, pode ser fundamentada nos pressupostos da pesquisa-ação, 

pois na aplicação e condução das etapas de um jogo de empresas, o facilitador, neste 

estudo mais especificamente, o investigador, conforme citado por Martins (1992, p. 24) 

“desempenha papel ativo no equacionamento dos problemas encontrados. O 

pesquisador procura desencadear e incentivar ações em conjunto com a população 

envolvida, na busca de soluções para os problemas identificados pelo pesquisador e 

participantes”. 

Para realização do estudo, foi elaborado um Jogo de Empresas, especificamente 

desenvolvido para o ensino de práticas relacionadas às Funções do Processo 

Administrativo – planejamento, organização, liderança, execução e controle. O jogo 

explorou conceitos relacionados a técnicas de marketing, negociação, produção e 

elaboração de controles financeiros e contábeis, para apuração de resultados e foi 

aplicado, no período de julho a dezembro de 2008, em curso de formação gerencial para 

executivos, denominado Gestão de Micro e Pequenas Empresas, para três turmas de 25 

participantes cada.  

Para a coleta de dados, foram analisadas as planilhas para elaboração dos 

controles financeiros e contábeis, assim como as fichas para análise individual e da 

equipe que cada participante foi instruído a preencher ao final de cada rodada de 

negociação prevista no jogo de empresas proposto. 

  

Desenvolvimento 

 

O jogo elaborado foi aplicado em três rodadas distintas de negociação, e 

pressupunha a comercialização de produtos de telefonia celular. Durante as rodadas os 

participantes, divididos em cinco grupos com cinco elementos em cada, definiam num 

primeiro momento os fatores internos e externos que fossem determinantes para a 

apuração dos resultados econômico-financeiros de suas empresas simuladas e a inter-

relação desses fatores com as linhas de ação desenvolvidas para seu gerenciamento. A 

atividade foi explicada pelo facilitador após a formação das equipes e as instruções da 

primeira rodada, assim como das rodadas seguintes, foram especificadas antes do início 
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do jogo. Cada grupo recebeu envelopes contendo “unidades de mercadorias” para 

comercialização, as quais deveriam “alimentar” o controle de estoques, ser precificadas 

pelo Diretor Financeiro e vendidas, pelo Diretor Comercial, conforme situações pré-

definidas pelos “clientes” e/ou mercado. Após a preparação para a comercialização, 

abriam-se as rodadas de negociação e as comercializações eram efetivadas. 

Concomitante às negociações, controles financeiros e contábeis, recebidos no inicio das 

etapas, eram preenchidos pelos auxiliares dos diretores para nortear as decisões a serem 

tomadas e para embasarem as prestações de contas feitas ao facilitador, ao final de cada 

rodada, bem como a avaliação dos resultados de cada equipe. Na segunda e terceira 

rodada, todas as condições de mercado sofreram alterações, para observação da 

capacidade de adaptação e resolução de problemas dos participantes e seus respectivos 

grupos.  

Em cada rodada, era considerado vencedor, o grupo que melhor se adequava às 

regras propostas e conseguisse obter a maior lucratividade ao final das transações.  

Cada membro do grupo recebeu, individualmente, uma ficha de avaliação, que 

deveria ser preenchida, ao final de cada rodada, com percepções relativas ao 

desempenho de cada membro, individualmente e ao seu próprio desempenho e uma 

análise das situações de mercado deveria acompanhar o relatório, para que o facilitador 

verificasse a capacidade do participante de entender e executar as práticas relacionadas 

às Funções do Processo Administrativo – planejamento, organização, liderança, 

execução e controle, assim como a habilidade de executar as técnicas de marketing, 

negociação, produção e elaboração de controles financeiros e contábeis, discutidas 

durante toda a exposição e discussão dos conceitos teóricos. 

 

Conclusões  

 

Verificou-se, que participantes que demonstraram dificuldades na apreensão e 

abstração dos conceitos teóricos relativos à práticas administrativas, dominaram as 

técnicas necessárias para as atividades propostas durante o jogo, desenvolvendo 

conhecimentos, habilidades e atitudes gerenciais necessárias à gestão empresarial. 

Observou-se que (i) o comportamento dos jogadores foi semelhante entre os grupos e 

que nas “rodadas” seguintes as ações implementadas pela maioria das equipes, levaram 

em consideração as estratégias adotadas por aquelas equipes que tiveram melhor 

desempenho na etapa anterior, revelando um padrão de comportamento racional, o que 

permite inferir que os gestores empresariais têm um modelo de comportamento racional 
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nos processos de tomada de decisões, haja vista que todos procuraram tomar a melhor 

decisão, buscando otimizarem os resultados econômico-financeiros de suas empresas. A 

troca de idéias entre os diretores das empresas, também, foi uma situação bastante 

comum, a partir da segunda rodada de negociações, Tal fato é atribuído à melhor 

interpretação das regras do jogo, pois embora não houvesse restrições à troca de idéias e 

até mesmo à parceria entre as equipes para a obtenção de melhores preços de compra e 

venda dos produtos, já na primeira rodada, no primeiro momento cada equipe queria 

“ganhar”, mesmo que os resultados não fossem os “melhores” para o mercado, se 

analisados de forma generalizada.   

Ressalta-se que durante o estudo foi possível, além dos depoimentos constantes 

nas fichas de avaliação do jogo, coletar informalmente diversos depoimentos dos 

envolvidos, concluindo-se que o Jogo de Empresas especificamente projetado para esta 

pesquisa atendeu aos objetivos previamente determinados: todos os participantes se 

mantiveram envolvidos e ativos durante todo o processo, demonstrando ansiedade e um 

espírito competitivo.  

O ambiente observado era de uma concorrência estimulante, com raras situações 

onde percebeu-se exaltações dos participantes. O ambiente mostrou-se propício ao 

ensino e a aprendizagem, resultando no desenvolvimento de competências, habilidades 

e atitudes que favoreceram o aprimoramento do pensamento estratégico e o 

desenvolvimento de uma visão organizacional de toda a estrutura empresarial, com a 

adequada interpretação de cenários e situações propositadamente alterados para as 

vivências das práticas administrativas. 
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UM OLHAR SOBRE A DISLEXIA: 

EDUCAÇÃO INFANTIL E PRIMEIRA FASE DO ENSINO 

FUNDAMENTAL NA ESCOLA PÚBLICA 

 

Jandira Aparecida Souza 173 

Alessandra Regina Auad 174 

 

INTRODUÇÃO  

 

O que justifica este estudo é o interesse pelas dificuldades de aprendizagem, 

em especial a dislexia e a necessidade de um diagnóstico das crianças com problemas de 

leitura e escrita no cotidiano escolar para verificar se são disléxicas e encontrar formas 

de trabalhar com elas para que tenham sucesso em sua aprendizagem. 

A dislexia é uma incapacidade parcial de a criança ler compreendendo o que 

se lê mesmo com inteligência normal como as outras crianças, sem problemas de 

audição ou visão, vindas de lares sem privação tanto de ordem doméstica quanto 

cultural. (MARTINS, 2001).  

Sabendo que o objetivo principal de todo sistema de educação consiste nas 

competências da leitura e da escrita, já que elas são as bases para as demais 

aprendizagens, (SILVA, SOUZA, CRUVINEL, [entre 2001 e 2007]) é mister que toda 

equipe escolar se sinta responsável para que todos os alunos alcancem estas 

competências. 

O professor convive com seus alunos durante os momentos de 

aprendizagem, sendo, pois o mediador entre a identificação de uma criança que 

apresenta indícios em dislexia e o encaminhamento à equipe médica, como também os 

profissionais especializados que irão fazer o diagnóstico preciso desta dificuldade. 

O ideal é que a partir do momento em que seja detectado algum indício de 

dislexia, desde a educação infantil ou na primeira fase do ensino fundamental, seja feita 

uma avaliação para comprovar se a criança é disléxica. 

O discurso dos gestores da educação é uma educação com qualidade, todas 

as crianças alfabetizadas a partir dos seis anos de idade, no entanto, as crianças que 

apresentam dificuldades em leitura não conseguirão aprender a ler, a escrever, produzir 

um texto, colocar suas idéias no papel, ler com fluência como as outras crianças.  

                                                 
173

 Professora de Educação Infantil da rede municipal de Santa Vitória – MG. 

174
 Professora Me.- docente do CEPAE - Universidade Federal de Goiás (UFG) 
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Por isso é importante diagnosticar, avaliar e tratar a dislexia, conhecer seu 

tipo, sua natureza; é um dever do Estado, como atesta a LDB 9.394/96, no artigo 4º, 

sendo, um direito de todas as famílias com crianças disléxicas em idade escolar 

(MARTINS, 2001). 

Não podemos mais fechar os olhos, continuar contribuindo para que a 

sociedade padeça com as consequências que a falta de informação sobre os problemas 

escolares traz. Precisamos urgentemente lutar para que as informações sobre novas 

formas para aprender cheguem às escolas e todos os interessados tenham acesso 

(DINIZ, 2007). 

 

 

OBJETIVO 

 

Este estudo objetiva buscar caminhos para que seja feita a identificação 

precoce da dislexia, a partir do momento em que seja detectado algum problema de 

leitura desde a educação infantil e início do ensino fundamental, pois um dos grandes 

problemas enfrentados pela escola é a dificuldade na leitura e escrita, o que tem levado 

muitas crianças a abandonar os estudos por não conseguir superar essa dificuldade.  

 

TENTANDO ENTENDER A DISLEXIA. 

 

Segundo Martins (2001), cerca de 15 milhões de pessoas no Brasil têm 

algum tipo de necessidade especial, as quais podem ser: mental, auditiva, visual, física, 

conduta ou deficiências múltiplas. Para o mesmo autor noventa por cento das crianças 

que frequentam a educação básica possuem algum tipo de dificuldade de aprendizagem 

relacionada à linguagem. 

De acordo com Martins (2001), a dislexia é uma incapacidade parcial de a 

criança ler compreendendo o que se lê mesmo tendo inteligência como as outras 

crianças, sem problemas de audição ou visão, vindas de lares sem privação tanto de 

ordem doméstica quanto cultural. Para ele, dentre as dificuldades em aprendizagem a 

dislexia é a de maior incidência, merecendo como tal uma atenção especial por parte 

dos gestores das políticas educacionais, especialmente da educação especial. 

O autor coloca a questão da escola pública e da criança pobre que, por falta 

de condições não é diagnostica na infância e o problema persiste na fase adulta. Em 
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contrapartida a criança cuja família possui melhor poder aquisitivo é levada ao 

psicólogo, neurologista ou psicopedagogo mais cedo, sendo diagnosticada a dificuldade, 

a partir de intervenções médicas ou psicopedagógicas consegue progredir nos estudos 

(MARTINS, 2001). 

Para Martins (2007), não é fácil conhecer o cérebro dos disléxicos, é 

necessário aprofundar nos fundamentos psicolinguísticos da lectoescrita175. Mas os 

disléxicos são diferentes dos colegas da sala de aula, suas dificuldades lectoescritoras 

são específicas e individuais. Ele faz um questionamento que também serve para nós 

professores que lidamos com dificuldades de leitura em nossas salas de aula. Os 

métodos de alfabetização em leitura levam em contas diferenças individuais? Martins 

(2007) também questiona que os métodos pedagógicos, quase sempre, são eficientes em 

salas de crianças ditas normais, mas ineficientes em crianças especiais. Ele ainda 

considera importante o acompanhamento dos docentes e principalmente dos pais de 

crianças disléxicas para entender melhor os métodos de estudos adotados em 

instituições de ensino. 

Para Shaywitz (2006), um grande número de meninos e meninas que deseja 

aprender, alguns muito inteligentes, passa por sérias dificuldades quando aprendem a 

ler, mas não por culpa deles. Essa dificuldade em aprender a ler se chama dislexia. 

Para a mesma autora, a maior parte das crianças deseja aprender a ler como 

todo ser humano, grande parte consegue até rapidamente. Mas para a criança disléxica a 

experiência é diferente, o que parece ser algo fácil para as outras crianças, é algo 

inatingível. (SHAYWITZ, 2006)  

As novas descobertas científicas sobre a leitura e a frustração pela falta de 

disseminação e aplicação prática desses avanços levaram a doutora Sally Shaywitz, no 

ano de 2006, a escrever e publicar o livro Entendendo a Dislexia para pais de crianças 

disléxicas. Segundo a autora, de acordo com esses avanços da ciência agora é possível 

identificar precocemente as crianças que têm dislexia para tratar as suas dificuldades, 

ajudando-as a aprender a ler e ajudar adolescentes, jovens ou adultos com o problema. 

Tão nocivo quanto qualquer vírus que ameaça os tecidos e órgãos, a dislexia 

pode infiltrar-se em todos os aspectos da vida de uma pessoa, sendo 

frequentemente descrita como uma incapacidade oculta, porque se pensava 

que não apresentava sinais visíveis. A dislexia, porém, só se oculta àqueles 

que não têm de viver com ela e sofrer seus efeitos.  

                                                 
 

175
 Lectoescrita: habilidades de leitura e escrita. Fonte: Lectoescrita, informática e os linguistas do séc. 

XXI (Vicente Martins). Disponível em: kplus.cosmo.com.br. 

 



712 

 
(...) Antigamente, as dificuldades de leitura podiam ser explicadas de várias 

maneiras. Hoje, contudo, é possível apontar para uma imagem do 

funcionamento interno do cérebro, o que se faz por meio da nova tecnologia 

de imagem cerebral, e dizer: “Veja isto aqui. É aqui que está a raiz do meu 

problema”. Sabemos exatamente onde e como a dislexia se manifesta no 

cérebro. (SHAYWITZ, 2006, p.19) 

 

Segundo Shaywitz (2006), hoje, o campo da neurociência está explodindo 

de tantas novidades. As descobertas sobre a compreensão dos mecanismos cerebrais 

ligados à leitura são revolucionárias. Essas informações pareciam ser um segredo bem 

guardado. Estamos vivendo em uma era em que, pelas imagens cerebrais, através da 

ressonância magnética, podemos ver a imagem do cérebro de um indivíduo que lê e 

literalmente observar seu cérebro em ação, por isso é inaceitável que adultos e crianças 

ainda passem por dificuldades de leitura sem poder se beneficiar da neurociência 

moderna. 

Em 7 de novembro de 1896, o Dr. W. Pringle Morgan, de Seaford, escreveu 

que um adolescente de 14 anos, menino brilhante e inteligente, rápido nos jogos e em 

nenhum aspecto inferior aos colegas, tinha uma incapacidade de ler (SHAYWITZ, 

2006). 

O referido médico captou elementos subjacentes ao que hoje chamamos de 

dislexia do desenvolvimento. Ao analisar as dificuldades do adolescente ele percebeu 

que o déficit parecia envolver a leitura de letras e palavras, o adolescente se dava muito 

bem em matemática. O Dr. W. Pringle Morgan, em 1896, foi o primeiro médico a 

considerar a “cegueira verbal”176 (o termo dislexia ainda não era usado de maneira 

corrente) como uma disfunção de desenvolvimento que ocorre em crianças saudáveis 

(SHAYWITZ, 2006). 

Muitas vezes lidamos com problemas parecidos, crianças que não 

conseguem resolver operações matemáticas porque não conseguem ler o enunciado, 

mas se for feita a leitura oral, resolvem as operações sem dificuldades. 

A citação acima nos mostra que houve grande preocupação com o problema da 

dificuldade de leitura desde o século XIX. E mais uma vez notamos o quanto os 

problemas de aprendizagem, tudo que se relaciona à educação é moroso e desperta 

pouco interesse por parte dos gestores das políticas educacionais. 

                                                 
176

 Cegueira verbal: incapacidade de ler, verificada nos indivíduos atingidos por lesões corticais e que não 

apresentam, por outro lado, nenhum distúrbio visual e nem perturbação de linguagem. 

Fonte: Dicionário de linguística (Jean Dubois), p. 104. Disponível em books.google.com.br. 
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Para Martins (2002), a linguagem é fundamental para o sucesso escolar, 

estando presente em todas as disciplinas e todos os professores são professores de 

linguagem, pois utilizam a língua materna para transmitir informações. 

 

No plano da linguagem, os disléxicos fazem confusão entre letras, sílabas ou 

palavras com diferenças sutis de grafia como "a-o", "e-d", "h-n" e "e-d", por 

exemplo.  

(...) As crianças disléxicas apresentam uma caligrafia muito defeituosa, 

verificando-se irregularidade do desenho das letras, denotando, assim, perda 

de concentração e de fluidez de raciocínio. 

(...) As crianças disléxicas apresentam confusão com letras com grafia 

similar, mas com diferente orientação no espaço como " b-d". "d-p", "b-q", 

"d-b", "d-p", "d-q", "n-u" e "a-e". A dificuldade pode ser ainda para letras que 

possuem um ponto de articulação comum e cujos sons são acusticamente 

próximos: "d-t" e "c-q", por exemplo. 

(...) Na lista de dificuldades dos disléxicos, para o diagnóstico precoce dos 

distúrbios de letras, educadores, professores e pais devem ter atenção para as 

inversões de sílabas ou palavras como "sol-los", "som-mos" bem como a 

adição ou omissão de sons como "casa-casaco", repetição de sílabas, salto de 

linhas e soletração defeituosa de palavras (MARTINS, 2001, p.4). 
 

Por isso, faz-se necessário um diagnóstico precoce já nos primeiros anos da 

educação infantil, com crianças de quatro a cinco anos de idade, pois se isto não 

acontecer, os distúrbios de letras podem levar crianças de oito a nove anos, no ensino 

fundamental, a apresentar perturbações de ordem emocional, afetiva e linguística. 

(MARTINS, 2002). 

Para o diagnóstico precoce da dislexia, pais e professores precisam atentar 

para dois importantes indicadores que é a história pessoal do aluno e as manifestações 

linguísticas nas aulas de leitura e escrita. Quando pais e professores encontram crianças 

inteligentes e saudáveis, mas que não conseguem ler entendendo o que lê, devem fazer 

uma investigação da história da criança para verificar se existem casos de dislexia na 

família. Geralmente a história pessoal de um disléxico possui traços comuns como 

atraso na aquisição da linguagem, na locomoção e problemas na lateralidade 

(MARTINS, 2002). 

Segundo Shaywitz (2006), a dislexia é uma disfunção oculta e como não se 

pode ver como se vê um osso quebrado através do raio X, os céticos tentaram explicá-

la. “Depois de muito tempo, graças às imagens funcionais, os leitores disléxicos 

apresentam provas concretas da realidade física de sua dificuldade de leitura” 

(SHAYWITZ, 2006, p.77). Para a mesma autora, no futuro poderá ser feita uma 

detecção mais precoce e uma possível intervenção da dislexia por meio de imagens 

funcionais mesmo antes de a criança aprender a ler, além da detecção em adultos para 

terem um bom desempenho. 
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Shaywitz ainda coloca que a aplicação de imagens funcionais, por meio da 

ressonância magnética, poderá nos guiar no desenvolvimento de tratamentos mais 

eficazes e mais precisos, mas “enquanto isso não ocorre, é possível usar o que 

aprendemos em pontos fracos fonológicos e sobre os pontos fortes substanciais do leitor 

disléxico para oferecermos a ele melhores soluções em todos os níveis” (SHAYWITZ, 

2006, p.77). 

 

DESCOBRINDO A CRIANÇA DISLÉXICA 

 

Segundo Shaywitz (2006), o primeiro sinal indicativo da dislexia pode ser 

um atraso na fala. Geralmente as crianças falam suas primeiras palavras por volta de um 

ano e as primeiras frases por volta de um ano e seis meses. Pode acontecer de crianças 

vulneráveis à dislexia não começar a pronunciar as primeiras palavras antes de um e as 

frases antes de dois. É um atraso modesto que os pais podem considerar como um 

histórico familiar. A mesma autora diz que o avô de seu paciente deu de ombros quando 

constatou a demora em falar do neto, aos dois anos, dizendo que o pai do mesmo 

demorara. E durante a avaliação se constatou que o pai era um disléxico que nunca fora 

diagnosticado.  

Muitas são as situações parecidas em nossas escolas, pessoas que desistiram 

dos estudos pelas dificuldades encontradas na leitura e não souberam ser disléxicas.  

 

Quando a criança começa a falar, as dificuldades na pronúncia – às vezes 

chamada de “conversa de bebê” – que continuam além do tempo normal 

podem ser outro sinal precoce. Por volta dos 5 ou 6 anos, a criança deve ter 

poucos problemas para pronunciar a maioria das palavras corretamente 

(SHAYWITZ, 2006, p.84). 

 

Frank (2003) mostra que, embora os pais não percebam, a criança que sofre 

de dislexia pode viver com medo, ela vivencia sua vida secreta de maneira singular, tem 

consciência de que não é como as outras, mas permanece calada. Os pais podem 

perceber que o filho não está acompanhando o ritmo dos outros por alguns indícios: 

baixa autoestima; dificuldade para soletrar; dificuldade para ler em voz alta; confusão 

entre esquerda e direita; problema para seguir direções; demora para terminar exercícios 

de escrita; dificuldades com matemática; relutância em ir à escola. A dislexia é um 

transtorno invisível, mas a criança pode achar que todos veem o seu problema.  

Para Shaywitz (2006), a maior parte dos alunos da pré-escola gosta muito de 

brincar com sons e rimas. Muito do humor dos livros para essa faixa etária explora a 
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fascinação das crianças por rimas. Alunos de três e quatro anos se divertem muito ao 

ouvir e repetir sons e rimas. As crianças disléxicas têm dificuldade para penetrar na 

estrutura sonora das palavras e são menos sensíveis às rimas. A sensibilidade à rima 

implica uma conscientização da divisão das palavras em segmentos menores de som e 

palavras diferentes podem ter um som comum. Essa habilidade indica que a criança está 

pronta para a leitura. A habilidade com rimas é um forte indicativo do sucesso na 

leitura. 

Para Frank (2003), os indícios de que uma criança é disléxica não se 

cristalizam até que a dislexia possa ser diagnosticada claramente, embora estes possam 

ser detectados antes de começar a vida escolar, como o atraso na fala. Até os cinco ou 

seis anos é comum crianças inverterem palavras quando lêem ou escrevem, mas ao 

completar oito anos, esses sinais indicam um problema mais sério. Na 3ª série (4º ano) 

exames específicos podem revelar que a criança tem dislexia. 

A criança disléxica desde a pré-escola apresenta dificuldades para decorar 

cantigas de rodas, tem dificuldades para amarrar cadarços dos sapatos ou calçá-los, para 

se vestir sozinho, abotoar a roupa é quase impossível para ela. Confunde também tempo 

e espaço, hoje, amanhã, ontem, direita, esquerda, para cima e para baixo. Apresenta 

dificuldade com a seqüência, nunca sabe o dia, mês ou ano em que está. Não consegue 

se expressar com clareza, se perde no meio do discurso. (LOPES e OLIVEIRA, 2007). 

Na literatura brasileira atual, dentre as dificuldades apresentadas por 

disléxicos em idade escolar, se destacam inabilidade para a aprendizagem da leitura e 

como consequência para a escrita, dificuldades para fixar o alfabeto, tabuadas e 

sequência de eventos, falta de atenção e concentração, dificuldades com rimas e 

aliteração e dificuldade de memória a curto prazo (SANTOS, JORGE, 2007). 

Para FRANK, esta “dificuldade com a memória – tanto a curto como em 

longo prazo – é um dos aspectos da dislexia mais dolorosos” (FRANK, 2003, p. 11). 

Silveira (2004) também considera que a dificuldade que permeia a dislexia é a memória, 

além de problemas no processo fonológico e problemas na linguagem oral. 

Frank (2003) diz que a criança disléxica vive sob pressão, se sente 

envergonhada com seu problema, tem medo que descubram, então tenta evitar situações 

em que possa ser descoberta. Isso pode acontecer em nossas escolas, em nossas salas de 

aula e talvez nem percebamos que um aluno possa estar reagindo assim porque tem um 

problema de aprendizagem e às vezes os tachamos de indisciplinados, desinteressados, 

etc. 
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A criança com dislexia vive com seus medos secretos de modo que as outras 

nunca vão saber. É impossível para ela não invejar as outras crianças e desejar poder ser 

como elas. Essas diferenças podem não ser tão visíveis na pré-escola ou no 1º ano da 

vida escolar, mas a partir do 3º ano, ela vai ter uma forte sensação de que não é como as 

outras crianças (FRANK, 2003). 

Geralmente a criança disléxica é triste e deprimida devido aos seus fracassos 

na tentativa de superar suas dificuldades, outras vezes se mostra agressiva e angustiada. 

Todos esses sentimentos de inferioridade provocam frustrações como a reprovação e a 

evasão. Podem ocorrer consequências mais profundas como diminuição do auto 

conceito, reações rebeldes e até delinquências (KAPPES et al., 2006). 

Segundo Frank (2003), quase sempre é o professor quem percebe primeiro 

os sinais da dislexia. As suspeitas costumam aparecer quando uma criança brilhante 

demonstra problemas de leitura. 

Mas Frank (2003) acredita que os pais são quem mais conhecem o filho e 

podem perceber os primeiros sinais visíveis de baixa auto-estima como comentário tipo 

“sou tão burro” ou notar que o filho não quer mais ir à escola como antes. Os pais 

podem perceber as dificuldades de ortografia do filho ou em seguir instruções ou em 

lembrar fórmulas matemáticas. Também podem perceber se ele tem mais problemas de 

lateralidade em relação aos irmãos quando tinham sua idade. Os pais também devem 

estar atentos se tem casos de dislexia na família (FRANK, 2003). 

Para Kappes et al. (2006), os pais conhecem os filhos mais do que ninguém 

e por isso precisam ficar atentos a frustrações, tensões, ansiedades, baixo desempenho, 

pois é deles a responsabilidade de ajudar a criança a ter resultados melhores e deve 

partir deles a procura de profissionais para a realização de um diagnóstico 

multidisciplinar, quanto mais cedo for realizado o diagnóstico e intervenção, maiores 

são as oportunidades de sucesso. 

Para Frank (2003), a partir do momento que os pais suspeitarem que o filho 

possa ter dislexia, se ele já estiver na 3ª série (4º ano), deve pedir uma avaliação à 

escola. Quanto mais rápido conseguir os profissionais adequados trabalhando em 

benefício do filho, melhor. Segundo Frank (2003), é melhor procurar ajuda e descobrir 

que o filho não precisa, do que descobrir que ele precisava e nada foi feito. 

Segundo Kappes et al (2006, p.3), a neurologista inglesa Guinevere Éden, 

do Centro de Investigação Neurológica de Georgetown fez uma pesquisa com cérebros 

de disléxicos a qual constatou que uma das características comuns às crianças disléxicas 

é a dificuldade em que direção os objetos se movem. Esta pesquisa tornou possível 
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verificar, por meio da ressonância magnética funcional, que o cérebro de um disléxico é 

anatômico e fisiologicamente diferente de um não disléxico. Pelos exames foi possível 

constatar que o hemisfério direito, não relacionado à linguagem apresenta maior 

atividade que o esquerdo. 

Segundo Frank (2003), a criança com dislexia frequentemente inverte ou 

mistura as letras, aro se torna ora, a palavra é inteligível porque as letras estão muito 

confusas. “Pense como seria incrível se as palavras de fato dançassem em uma página; 

imagine que você abriu seu romance preferido e descobriu que as palavras estão lá, mas 

algumas no lugar errado” (FRANK, 2003, p. 29). 

Quando se trata de escola e notas, há muitos fatores trabalhando contra a 

criança com dislexia. Um deles pode ser o ponto de vista do professor, suas expectativas 

ou a falta de conhecimento ou o conhecimento errado da dislexia. Muitos professores 

não conseguem deixar passar os erros de ortografia ou a letra malfeita (FRANK, 2003). 

Crianças que não têm dislexia podem ter notas baixas por muitos motivos, 

poucas horas de sono, excesso de atividades, falta de disciplina para estudar, mas a 

criança com dislexia pode se esforçar bastante, estudar muito, passar horas fazendo as 

tarefas e mesmo assim tirar notas apenas na média (FRANK, 2003). 

A dislexia frequentemente não é percebida. Shaywitz fala sobre a 

preocupação da mãe de uma criança: 

 

Todas as pessoas parecem dizer que não há problema, apesar de isso não 

conferir com o que vemos no dia a dia. Será que é tudo imaginação? Eu acho 

que não. No fundo, eu sei que deve haver algum tipo de problema. Apesar de 

todo esforço de Ashley e de sua boa atitude, apesar de todo o tipo de apoio 

que recebe de sua escola e de nós, ela não está aprendendo a ler 

(SHAYWITZ, 2006, p.109). 

 

Essa história não é incomum. Inúmeras crianças que sofrem muito para 

aprender a ler não passam por nenhum diagnóstico. Essa criança tem um fator que a 

torna disléxica, embora não tenha sido feito nenhum diagnóstico, um histórico familiar 

de problema de leitura.  

Segundo Shaywitz, “a avaliação de hoje em dia coloca em prática tudo o 

que aprendemos sobre a leitura e os problemas de leitura. É uma avaliação focada, 

segue uma determinada estrutura e reflete um raciocínio científico” (SHAYWITZ, 

2006, p.109).  

Para a autora, a triagem realizada na pré-escola deve ser utilizada pela 

escola para determinar quais crianças parecem estar preparadas para a leitura e quais 
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podem estar em situação de risco. Essas triagens, segundo ela, podem ser realizadas 

pelo professor na sala de aula, de forma simples (SHAYWITZ, 2006).  

Em meados de 1925, foi realizada uma pesquisa em unidades de saúde 

mental, nos Estados Unidos, mostrando a dificuldade de ler, escrever e soletrar. A partir 

daí, outros autores começaram a estudar descrevendo o distúrbio (KAPPES et al., 2006). 

“Oftalmologistas norte-americanos ajudaram a identificar o distúrbio, dizendo: “Não 

são os olhos que lêem, mas o cérebro”” (KAPPES et al., 2006, p.1). 

Conforme atesta Kappes et al (2006), no Brasil, foi criada a Associação 

Brasileira de Dislexia (ABD), em 1983, em São Paulo, capital, tendo como objetivo 

esclarecer, divulgar, ampliar conhecimentos e ajudar as crianças com dislexia em sua 

dificuldade específica de linguagem. A criança com dislexia quando diagnosticada e 

tratada de forma adequada pode ter melhora de até 80% (KAPPES et al, 2006). 

“Entender como aprendemos e o porquê de muitas pessoas inteligentes e até 

mesmo geniais experimentarem dificuldades paralelas em seu caminho diferencial do 

aprendizado, é desafio que a Ciência vem deslindando paulatinamente” (DINIZ, 2007, 

p. 62) O avanço tecnológico trouxe nos últimos dez anos, com a técnica da ressonância 

magnética funcional, respostas significativas sobre o que é Dislexia (DINIZ, 2007). 

Entender o que é dislexia é entender o ser humano: quem somos; o que é 

Memória e Pensamento – Pensamento e Linguagem; como aprendemos, por quê 

podemos encontrar facilidades que se entrelaçam com dificuldades até básicas em nosso 

processo individual de aprendizagem. A dificuldade em entender isso se baseia no 

conceito arcaico de que quem é bom é bom em tudo, quem é inteligente tem que saber 

tudo. Howard Gardner, um dos maiores educadores de todos os tempos, aprofundou 

essa questão em suas pesquisas e estudos registrados, transformados em pesquisa 

cientificamente comprovada em sua obra, Inteligências Múltiplas (DINIZ, 2007). A 

referida obra comprova que as pessoas possuem diferentes inteligências, podendo ser 

brilhantes em determinada inteligência, mas com dificuldades em outra. Portanto, quem 

é bom não é bom em tudo e nem tampouco tem que saber tudo.  

Dislexia tem base neurológica, portanto “existe uma incidência expressiva 

de fator genético em suas causas, transmitido por um gene de uma pequena ramificação 

do cromossomo seis que por ser dominante torna a Dislexia altamente hereditária, o que 

justifica que se repita nas mesmas famílias” (DINIZ, 2007, p. 62). 

No disléxico, a área específica de seu hemisfério cerebral lateral direito é 

mais desenvolvida do que os leitores normais. Isso justifica segundo alguns estudiosos, 

seus dons relacionados à sensibilidade, as artes, atletismo, mecânica, visualização em 
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três dimensões, criatividade na solução de problemas e habilidades intuitivas (DINIZ, 

2007). 

Devido à falta de conhecimento, de definição do que é Dislexia, foi criado 

um mundo diversificado de informações que além de confundir, desinforma. No Brasil, 

a mídia nas poucas vezes que abordou o problema, o fez de maneira parcial, de forma 

inadequada ou fora do contexto global das descobertas atuais da Ciência (DINIZ, 2007). 

O que se espera é a criação de estruturas mais adequadas para atender às 

necessidades destas pessoas, evitando o risco de serem reconhecidas apenas pelas 

dificuldades, sem levar em conta seus talentos, os quais poderiam contribuir para o 

desenvolvimento da sociedade em que vivem (DINIZ, 2007). 

Devido ao seu comprometimento neurológico, a Dislexia gera polêmica, no 

entanto é preciso compreender que apenas a causa e a diagnose pertencem à área da 

Saúde, reconhecer as características precocemente, as consequências, as soluções como 

também as adaptações pertencem à Educação. Precisamos ter em mente que não 

existem disléxicos entre os analfabetos, pois é na sala de aula que a Dislexia se faz 

presente, infelizmente de forma catastrófica, às vezes até irreparável (DINIZ, 2007). 

Gostaria de encerrar este tópico com a fala de Sally Shaywitz: 

 

... a identificação precoce, quando conectada a programas eficazes de 

intervenção, podem fazer a diferença. Tal intervenção pode garantir que a 

maior parte das crianças de hoje jamais tenha de passar por problemas de 

leitura. O auxílio para a realização desse procedimento está disponível hoje 

como nunca esteve antes (SHAYWITZ, 2006, p.122). 

 

Nós podemos lutar para que sejam feitas as intervenções quando 

detectarmos crianças com problemas de leitura que pode ser dislexia. Os procedimentos 

estão disponíveis, talvez o que esteja faltando seja a busca dos mesmos. 

 

A DISLEXIA NO CONTEXTO DA APRENDIZAGEM 

 

José Esteves em sua obra A Terceira Revolução Educacional (2004), afirma 

que “estamos vivendo um período singular no processo educacional no mundo onde a 

educação passou a ser vista não só como um direito a todos de ingresso, mas também de 

permanência e que esta seja sinônimo de sucesso escolar” (GONÇALVES, [entre 2001 

e 2007], p. 2). 
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Para Gonçalves [entre 2001 e 2007], o novo olhar acerca deste sujeito 

portador de singularidades orgânicas, funcionais ou sintomáticas na sala de aula é que 

dará á educação condições de construir um novo caminho frente aos desafios de olhar 

cada aluno com suas diferenças possibilitando a todos a igualdade de oportunidades de 

aprendizagem. 

Diniz (2007), ainda coloca que uma das grandes frustrações dos pais é saber 

que o filho tem problemas escolares, ficam sem saber o que fazer. O ideal seria procurar 

apoio nas escolas, com os professores, no entanto estes também não sabem o que fazer 

porque não foram instruídos. As universidades não capacitam os educadores para lidar 

com os sérios problemas de aprendizagem. Todos apontam o dedo para o aluno. Uma 

criança com dificuldades escolares carrega a pesada cruz de não saber como vencer suas 

dificuldades, é como ter uma bomba nas mãos. 

Todos os educadores, sejam pais ou professores, devem ter como base ética 

o compromisso de acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem da criança, 

buscando novas formas de aprendizagem e novos programas e processos de ensino que 

possam colaborar para a inclusão dessa criança no mundo das letras, ajudando-a a 

sobreviver dentro deste único modelo de escola que existe (DINIZ, 2007). 

“Não podemos mais continuar contribuindo para que nossa sociedade 

padeça com as conseqüências que a desinformação dos problemas escolares promove, 

não podemos mais fechar os olhos e calar” (DINIZ, 2007, p. 5). Para a autora, todos nós 

precisamos urgentemente lutar para que as informações sobre novas formas de aprender 

cheguem até as escolas para que educadores e pais tenham acesso a elas (DINIZ, 2007). 

Para Kappes et al (2006), os professores precisam estar atentos para esta 

realidade e para as particularidades do seu grupo de trabalho. Ao detectar os sintomas 

devem sugerir um encaminhamento clínico para a criança e, após diagnosticado o 

quadro, faz-se necessária uma grande dedicação ao aluno em sala de aula e ao longo do 

tratamento que deve envolver em partes iguais a escola, a família e os profissionais de 

saúde. 

Para a mesma autora, o professor que deseja ajudar seu aluno sabe que é 

preciso encaminhá-lo para tratamento, colaborando com ele, sabendo que o atendimento 

gratuito é sujeito a grande espera e que pelo nível econômico da maioria de seus alunos 

não se consegue um tratamento particular. É preciso um trabalho paciente e constante. 

Os sintomas que podem indicar a dislexia, antes de um diagnóstico 

multidisciplinar, só indicam um distúrbio de aprendizagem, não confirmam a dislexia 

(SILVA, SOUZA, CRUVINEL, [entre 2001 e 2007], p.11). De acordo com a proposta 
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de Mabel Condemarin (1989, p.55 apud SILVA, SOUZA, CRUVINEL [entre 2001 e 

2007, p.11], p.11), a dificuldade de aprendizagem relacionada à linguagem (leitura, 

escrita e ortografia), no início pode ser diagnosticada informalmente pelo professor de 

língua materna, com formação em Letras ou Pedagogia, por intermédio da medição da 

velocidade da leitura da criança. Quando for identificado o problema de rendimento 

escolar ou sintomas isolados, percebido tanto na escola como em casa, deve-se procurar 

ajuda especializada. Uma equipe multidisciplinar, formada por psicólogo, 

fonoaudiólogo, psicopedagogo clínico, neurologista, etc. deve dar início a uma 

investigação minuciosa. Para um diagnóstico mais preciso esta equipe deve procurar o 

parecer de outros profissionais como neurologista, oftalmologista e outros. Antes de 

confirmar o diagnóstico de dislexia ou descartar, a equipe deve verificar todas as 

possibilidades, ou seja, Avaliação Multidisciplinar e de exclusão (SILVA, SOUZA, 

CRUVINEL, [entre 2001 e 2007], p.11). 

 

Os métodos de alfabetização mais recentes, onde a criança aprende a 

identificar as palavras como um todo tem conduzido a uma identificação mais 

rápida do disléxico. O método fônico que não impõe tanta carga ao disléxico 

permite que alguns casos passem mais tempo despercebidos (SILVA, 

SOUZA, CRUVINEL, [entre 2001 e 2007], p.13). 
 

É preciso melhorar a auto-estima dessa criança, valorizando o que gosta e 

faz bem feito, ressaltando os acertos ainda que pequenos, não enfatizando os erros. É 

importante valorizar o esforço e interesse do aluno, atribuir-lhe tarefas para que ele se 

sinta útil; não usar a expressão tente esforçar-se ou algo semelhante, pois ele está 

fazendo o melhor que pode. Respeitar o seu ritmo, pois esta criança tem problemas de 

processamento de informação, demorando mais tempo para pensar e dar sentido àquilo 

que foi ouvido. Para que o professor consiga elevar a auto-estima de um aluno, ele 

precisa estar interessado nele como pessoa (SILVA, SOUZA, CRUVINEL, [entre 2001 

e 2007]). 

Para estas autoras, ao monitorar as atividades destes alunos, faz-se 

necessário certificar de que as tarefas de casa foram compreendidas, anotadas 

corretamente, que o aluno compreendeu o enunciado ou a questão, ao verificar que ele 

não compreendeu é preciso ler as instruções para ele, levando em conta as dificuldades 

específicas de cada um. É importante estimular a expressão verbal, dar instruções, 

orientações curtas e simples, orientando o aluno sobre como se organizar no tempo e no 

espaço. É importante também não insistir em exercícios de fixação repetitivos ou 

numerosos, pois isso não diminui a dificuldade, é preciso explicar como fazer se 
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posicionando ao lado do aluno e nunca insistir para que o aluno leia em voz alta perante 

a turma, já que ele tem consciência do erro. O uso frequente de materiais concretos é 

também muito importante, como relógio digital, calculadora, gravador, material 

dourado, folhas quadriculadas para matemática, máscara para leitura de texto, letras de 

texturas diversas, gravuras, fotografias, confecção do próprio material para 

alfabetização como desenhar e montar uma cartilha (SILVA, SOUZA, CRUVINEL, 

[entre 2001 e 2007]). 

Com relação à avaliação das crianças com dislexia, as mesmas autoras 

colocam que elas têm problemas com testes ou provas, pois em geral não conseguem ler 

todas as palavras das questões dos testes como também não têm certeza do que está 

sendo solicitado, elas tem dificuldades de escrever as respostas, sua escrita é lenta, elas 

não conseguem terminar dentro do tempo, por isso o professor precisa ler as 

questões/problemas junto com o aluno, de forma que ele possa entender o que está 

sendo solicitado. É preciso explicar que o professor está à disposição para esclarecer as 

dúvidas sobre o que está sendo perguntado, dando o tempo necessário para fazer a prova 

com calma, quando recolhê-la deve verificar as respostas e caso haja necessidade, 

confirmar com o aluno o que quis dizer com o que escreveu, anotando sua resposta. 

Quando for corrigir a prova, valorizar ao máximo a produção do aluno. Procurar realizar 

avaliações orais (SILVA, SOUZA, CRUVINEL, [entre 2001 e 2007]). 

Segundo Shaywitz (2006), a prevenção eficaz e os programas de 

intervenção precoce já são uma realidade e foram feitos para crianças de cinco e seis 

anos, que frequentam a educação infantil ou o 1º ano do ensino fundamental. As 

crianças em situação de risco são as que desenvolvem problemas de leitura devido a um 

histórico familiar de dificuldades de leitura, de seus próprios problemas de linguagem 

ou de escores baixos nos testes de triagem da educação infantil.  

Shaywitz (2006) diz que todos os professores querem que seus alunos 

aprendam a ler, mas muitos não têm acesso a informações confiáveis ou boas sobre 

programas eficazes e com embasamento científico.  

É urgente para a criança disléxica que já atingiu certo grau de precisão de 

leitura, mas que ainda lê devagar e hesitante, receba um treinamento contínuo de 

fluência para que se torne um leitor fluente (SHAYWITZ, 2006). 

 

Quando o aluno for capaz de ler um grupo de palavras com precisão, haverá 

várias maneiras eficazes para melhorar sua fluência. O fundamental é 

encontrar maneiras prazerosas de estimular a leitura em voz alta. Fazer com 

que a criança pratique a leitura de poesia é um método excelente para 
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melhorar sua fluência. Os poemas são em geral curtos, rimam e são perfeitos 

para ler rapidamente e com expressividade (SHAYWITZ, 2007, p. 202). 

 

Shaywitz (2006) coloca a importância dos livros e revistas em CD-ROM, os 

quais permitem que uma criança disléxica acompanhe tarefas em sala de aula que não 

poderia ler com facilidade. Ela poderão também assistir vídeos ou DVDs de romances 

ou dramas antes de ler a história, pois isso firma um esquema ou estrutura vinculando 

detalhes da história para a criança. Se a criança já tiver visto o vídeo e entendido a 

essência da história, em geral será capaz de ler o livro que antes consideraria difícil 

demais.  

A mesma autora ainda coloca que enquanto a criança estiver se esforçando 

para ler, ler 15 ou 20 minutos lendo para ela em voz alta muito a ajudará, podendo ser 

um capítulo de um livro ou uma história.  

“A estratégia geral que mais ajuda é aquela que ensina a criança o que fazer 

quando se deparar com uma palavra difícil ou desconhecida. Ensina-se a criança a olhar 

as letras que formam uma palavra” (SHAYWITZ, 2006, p. 211). Para a autora, na 

prática, incentiva-se a criança a ler quantas vezes conseguir e mais tarde se ensina a ela 

a encontrar uma palavra que tenha um som parecido com a que foi lida e que faça 

sentido na frase. O professor orienta o leitor a ler por meio de agrupamento e dos sons 

ou pela analogia com uma palavra já conhecida, verificando se o significado está 

correto. Ao retirar esse apoio, é importante verificar se a criança continua a usar as 

estratégias aprendidas (SHAYWITZ, 2006). 

“Os pesquisadores notaram melhorias em outras áreas depois que as 

crianças passaram por programas de leitura eficazes” (SHAYWITZ, 2006, p.212). 

Segundo a autora, além de melhora da leitura, houve uma riqueza de intercâmbios 

verbais entre o professor e o aluno nos momentos em que em que foi solicitado à 

criança falar sobre o que leram, esclarecendo como também justificando suas respostas. 

Segundo Gonçalves [entre 2001 e 2007], ao refletir acerca dos principais 

sintomas da Dislexia, podem ser estruturadas algumas adaptações curriculares de 

pequeno porte, sustentadas nas orientações ou legislações do Ministério da Educação, 

que podem ser: materiais de leituras curtos, claros e objetivos acompanhados sempre 

que possível de recursos visuais e auditivos. É preciso auxiliar este aluno a iniciar o uso 

da organização de esquemas de conteúdos, em especial em matérias com muitas 

informações conceitos como também em um texto narrativo ou descritivo. A partir do 

momento em que perceber que foram construídos os conceitos das operações básicas, é 

importante possibilitar ao aluno a utilização de recursos como calculadora a fim de 
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evitar erros devido as limitações da atenção e organização espacial (GONÇALVES, 

[entre 2001 e 2007]). 

Para Gonçalves [entre 2001 e 2007], as adaptações curriculares de pequeno 

porte possibilitam avaliações claras e objetivas, dando preferência para as orais ou 

respostas por meio de esquemas, pois o aluno possui limitações na organização tanto 

sintática quanto semântica; também permitir a execução das provas em duas etapas ou 

tempo extra, um local tranqüilo para as provas que necessitam de maior atenção; outra 

questão é valorizar mais o conteúdo de suas produções, não só questões ortográficas, 

pois a criança com dislexia as comete frequentemente. O professor deve apontar e 

mostras a forma correta da grafia das palavras, mas não valorizá-las tanto. 

A Constituição Federal de 1988, ao tratar sobre a educação especial diz: “O 

dever do estado com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento 

educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede 

regular de ensino” (Art. 208, III, CF, p.138). O aluno disléxico que tem dificuldade para 

ler ou escrever, é portador de deficiência? Não. A Lei 9.394/96, a nova LDB, Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, melhorou bastante a redação sobre a mesma 

matéria, quando diz: “O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado 

mediante a garantia de atendimento educacional especializado gratuito aos educandos 

com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino” (Art. 4º, LDB 

9394/96). E agora? Se a dislexia é uma necessidade especial, então a criança disléxica 

tem garantido por lei um atendimento especializado e gratuito. 

MÉTODOS 

 

O método adotado neste estudo foi uma revisão de literatura acerca do tema 

Dislexia, publicados entre os períodos de 2001 a 2008, em livros da literatura 

internacional de autores especializados relacionados ao tema, artigos, monografias e 

dissertações disponíveis em sítios confiáveis da Internet e revistas online, com a 

finalidade de extrair os elementos necessários para análise conforme o proposto nesta 

pesquisa. 

Após o levantamento foram utilizadas 16 obras entre livros, artigos, 

monografias, e dissertações na literatura bibliográfica e webgráfica, as quais atendiam 

ao objetivo deste estudo. 

Apesar da escassez de literatura sobre o tema, houve grande avanço nas 

últimas décadas, pois até bem pouco tempo o termo nem era conhecido. 
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Todos os autores pesquisados tiveram uma preocupação com essa 

dificuldade, isso já é um bom começo. Que em um futuro bem próximo, todas as 

crianças que apresentam essa dificuldade possam se beneficiar da neurociência moderna 

e não tenham que abandonar a escola por não conseguir superar essa dificuldade. 

 

DISCUSSÃO 

 

Este trabalho teve como objetivo realizar um estudo sobre a identificação da 

dislexia na educação infantil e início do Ensino Fundamental na escola pública a fim de 

facilitar a aprendizagem infantil, fazendo uma revisão bibliográfica e webgráfica da 

literatura existente sobre o tema. 

O professor Vicente Martins, em suas pesquisas a respeito do tema coloca a 

dislexia como a maior dificuldade relacionada à leitura e escrita, merecendo atenção por 

parte dos gestores em política educacional, especialmente os da educação especial.  

Como mencionado na revisão da literatura, pela fala de Shaywitz (2006), a 

identificação precoce da dislexia pode fazer a diferença, pois vai garantir que a maior 

parte das crianças não tenha que passar por problemas de leitura. O auxílio para esse 

procedimento está disponível como nunca esteve antes. 

Então, por que as escolas públicas não contam com uma equipe 

especializada para diagnosticar a dislexia quando tantas são as crianças que apresentam 

problemas de leitura desde a alfabetização? O discurso dos gestores das políticas 

educacionais é de uma educação de qualidade, todas as crianças alfabetizadas a partir 

dos seis anos de idade, mas e as crianças que apresentam dificuldades de leitura, as que 

não conseguem aprender a ler e a escrever, a produzir um texto, colocar suas idéias em 

um papel? Ficarão retidas ou seguirão com o problema? Até quando conseguirão ir? 

Portanto, cabe aos educadores lutar junto à equipe pedagógica, para que a 

avaliação seja feita quando for detectado algum indício de problemas de leitura desde a 

educação infantil, os recursos estão disponíveis, vale a pena buscar por eles. 

Ao término desta pesquisa, tem-se a esperança de que ela sirva de subsídio 

para encontrar formas que venham ajudar as inúmeras crianças disléxicas que estão 

presentes no cotidiano escolar das escolas públicas do Brasil. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Ao final desta pesquisa chega-se à conclusão de que os disléxicos possuem 

dificuldades que podem ser observadas precocemente por meio de testes de leitura. 

Entretanto, mesmo observando toda uma mobilização mundial com relação ao 

aparecimento desta dificuldade como da identificação precoce, ainda é muito limitado o 

entendimento dos setores educacionais, em especial do próprio educador. 

A dislexia é um distúrbio na leitura que afeta a escrita, mas apesar de ser 

possível observá-la precocemente antes de a criança aprender a ler, normalmente ela é 

detectada durante a alfabetização.  

A falta de informação quanto a esta dificuldade que pode ser a causa do 

insucesso escolar e em outras áreas da vida, pode levar tanto os professores como a 

família a confundirem a dislexia com a falta de atenção ou a preguiça. 

É muito importante a identificação precoce para evitar as dificuldades 

futuras quando a criança já passou por diversas experiências e diferentes métodos, já 

desenvolveu uma sensação de fracasso e baixa auto-estima ou perdeu o interesse pela 

escola ou gerou um quadro de fobia quando solicitada a fazer uma leitura ou produzir 

um texto. 

A dislexia ainda é vista como um fantasma horrível, mas se for descoberta e 

compreendida verão que o fantasma não é tão horrível, depende da maneira como se 

olha. 

A Neurociência Moderna tem se empenhado em pesquisas que possam 

clarear as disfunções cerebrais que acontecem no cérebro do disléxico. As descobertas 

sobre a compreensão dos mecanismos cerebrais ligados à leitura são revolucionárias. 

Hoje é possível ver literalmente a imagem do cérebro de uma pessoa que lê e observar o 

seu cérebro em ação. Então, como aceitar que tantas crianças e até adultos se privem 

dos benefícios da neurociência moderna? 

No Brasil a LDB 9394/96, de 23 de dezembro de 1996, traz em seu artigo 4º 

que é dever do Estado com a educação escolar pública que seja efetivada a garantia de 

atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades 

especiais, preferencialmente na rede regular de ensino. Portanto a dislexia é uma 

necessidade especial, que dá à criança disléxica o direito de um atendimento 

especializado e gratuito. 

Neste momento, faz-se mister que os professores pesquisem, conheçam 

mais sobre a dislexia, sendo capazes de fazer a identificação, para então buscar os 

encaminhamentos necessários, de direito das inúmeras crianças com dificuldades de 
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leitura que podem ser disléxicas e fazem parte do contexto escolar das escolas públicas 

brasileiras. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A legislação177 atual dispõe que o estágio supervisionado (ES) dos cursos 

de licenciatura deve ser realizado de maneira a superar o modelo anterior, no qual, em 

geral, o licenciando e o professor da Escola de Educação Básica viam-se envolvidos em 

relações burocratizadas, com ações improvisadas, vinculadas a um modelo de estágio 

baseado na observação, participação e regência, sem que o mesmo estivesse inserido no 

contexto da escola.  

A falta de integração do estagiário com o contexto da escola de educação 

básica, local onde o ES é realizado, é apontada pela citada legislação como uma das 

causas do despreparo do professor recém formado.  

Igualmente, Arnoni (2002) confirma essa situação em investigação 

realizada com professores de Ciências e Biologia após dez anos de formação e em 

exercício. Quando indagados sobre a importância do ES para a sua formação 

profissional, eles manifestaram que o mesmo pouco contribuiu para isso. O ES era 

realizado de maneira a não inseri-los no contexto escolar e, durante sua realização, não 

dimensionavam devidamente aspectos importantes da escola de educação básica que 

facilitariam o início de sua vida profissional no magistério.   

As propostas de ES devem ser configuradas em conjunto entre a 

instituição formadora e a escola básica e por isso diferente do que tradicionalmente era, 

ou ainda é feito, vinculado a um modelo ultrapassado que vigora em muitas 

licenciaturas.  

A existência de um projeto de ES implica em planejamento e avaliação 

coletiva envolvendo a escola formadora e a escola onde se realiza o estágio. Este deve 
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 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96, Parecer CNE/CP 9/2001,  Parecer 

CNE/CP 28/2001, Resolução CNE/CP 1/2002 e Resolução CNE 2/2002. 
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ser firmado formalmente e conter os objetivos e as tarefas das respectivas instituições 

que impliquem na assunção de responsabilidades e auxílios mútuos.  

O projeto de ES precisa estar vinculado ao Projeto Pedagógico da 

instituição formadora, a partir do qual se definem as concepções e tendências sobre o 

professor que se almeja formar. Também, devem constar no Projeto Pedagógico da 

Escola de Educação Básica o tempo e o espaço para a ação dos licenciandos envolvidos, 

a fim de comporem este aspecto fundamental de sua formação profissional que é o 

contato com o futuro local de trabalho.  

De acordo com dois parágrafos anteriores denomina-se estágio 

supervisionado integrado um modelo proposto como diferente e que é apresentado e 

discutido neste artigo. Dentro desta concepção o estagio supervisionado integrado (ES 

integrado) são sinônimos: estágio supervisionado em parceria e estágio supervisionado 

articulado. 

São raras as publicações específicas acerca do ES dentro do enfoque da 

parceria formal entre as instituições dos diferentes níveis de ensino – superior e 

educação básica - em virtude do pouco tempo existente entre a implementação da citada 

legislação e a produção acadêmica sobre esse tema, principalmente, na especificidade 

da Licenciatura em Ciências Biológicas. A necessidade de desvelar aspectos 

significativos que devem permear o ES, acordado em parceria, impulsionou a realização 

da presente pesquisa, fundamentada na consulta à legislação e à literatura afim. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

As pesquisas de Pimenta; Lima (2004) apontaram o ES como um campo 

de conhecimento, porque já é possível conceder-lhe um status epistemológico que 

supere sua costumeira redução à atividade prática instrumental, reconhecendo-o como 

atividade de pesquisa.  

  Verificou-se inclusive que o caráter investigativo que deve permear o ES 

tem aumentado quantitativa e qualitativamente em trabalhos apresentados nos VII, VIII, 

X e XI Encontros Nacionais de Didática e Prática de Ensino (ENDIPE) conforme 

análise feita por Lima (2004). O resultado da análise manifestou que o estágio é 

entendido como área de conhecimento, como espaço para discussão, debate, troca de 

experiências no enfrentamento dos desafios e dos problemas. 

  Concorda-se com as autoras Pimenta; Lima (2004) que já existe um 

campo de conhecimento para o ES constituído pela atividade de pesquisa, realizada 
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principalmente no âmbito da EB. Nessa configuração o ES representa o acesso ao 

universo da EB e o desvelamento dos saberes oriundos dos atores e do contexto que 

envolve os níveis de ensino  fundamental e médio.  

Desde sua origem, em 1930, até a década de 90 do século XX, 

identificam-se os cursos de licenciatura dentro de um modelo que não sofreu alterações 

significativas. Prevaleceu no Brasil o modelo conhecido como 3+1, totalizando quatro 

anos de duração. Os primeiros três anos destinavam-se às disciplinas específicas do 

curso e formava o bacharel; para formar-se professor dever-se-ia cursar mais um ano 

destinado às disciplinas pedagógicas.       

  Esses cursos de Licenciatura foram designados como apêndices do 

bacharelado, prevalecendo a formação da área específica: privilegiava-se a  atuação do 

biólogo em detrimento do professor de biologia. Essa constatação está presente no 

Parecer CNE/CP 9/2001178 quando discorre acerca dos problemas a serem enfrentados 

na formação dos professores. 

  A colocação desse Parecer é contundente no sentido de generalizar os 

cursos de Licenciatura e não possibilitar outros moldes, distintos do apresentado. Além 

disso, a situação atual das Licenciaturas, diante das determinações legais exaradas pelas 

Resoluções CNE/CP 1/2002179 e CNE/CP 2/2002180, promoveu o enfrentamento de 

problemas tanto no campo institucional como no campo curricular para a construção da 

necessária identidade. 

  Um dos problemas a ser enfrentado no campo institucional é o 

isolamento das escolas de formação de professores; o outro, no campo curricular, é a 

ocorrência, ainda, de uma concepção restrita da prática, separando-a da teoria. Ou seja, 

o estágio é a prática e a aula é a teoria. 

  O enfrentamento do problema do campo institucional acima colocado 

pode ocorrer se as escolas formadoras aproximarem-se das novas dinâmicas culturais e 

sociais presentes no âmbito da EB. O enfrentamento do problema curricular implica em 

buscar uma concepção de prática associada à teoria.  

  Para Sposito (2009) esses dois enfrentamentos estão diretamente 

implicados com o ES, sendo que através dele torna-se necessário definir e encaminhar 

situações que promovam a aproximação com o contexto da EB e a união da teoria e 

prática. 

                                                 
178

 Para maiores detalhes consultar: http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/00901formprof.pdf 
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 Para maiores detalhes consultar: http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/0102formprof.pdf 

180
 Para maiores detalhes consultar: http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/0202cargahorformprof.pdf 
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  Portanto, o ES torna-se um dos caminhos viáveis para a realização desse  

desvelamento e para a construção dos diferentes aspectos que possam compor a 

identidade dos cursos de Licenciatura. 

  Apesar da importância do ES é preciso salientar que o mesmo, em geral, 

fica agregado a uma única disciplina e sob a responsabilidade de um único professor, 

situação que  dificulta o sucesso desse enfrentamento.  

Alarcão (1996) verificou que esse professor, em geral, não recebe o 

devido reconhecimento por essa atividade dentro da Universidade. Além disso, os 

professores das outras disciplinas, por vezes, não estão preparados ou não querem se 

comprometer com essa atividade, já que eles, em geral, desconhecem o contexto da EB 

e tendem a considerar o ES como uma carga (Pimenta, 2004). 

Um curso de Licenciatura que busque construir e ter uma identidade 

desvinculada do Bacharelado precisa, entre outros aspectos, dimensionar o ES além do 

cumprimento de horas de estágio, defini-lo em função desses parâmetros e buscar as 

condições para sua realização. Tais condições implicam em que, além do ES estar 

articulado ao Projeto Pedagógico desse curso, também esteja articulado ao Projeto 

Pedagógico da EB. E, ainda mais, deve haver um acordo em regime de colaboração 

mútua entre essa EB que recebe os estagiários e a Universidade responsável pelo curso 

de formação. 

Um ES realizado através de um acordo institucional firmado entre as 

citadas instituições pode trazer benefícios para ambas. A Universidade beneficiar-se-ia 

pelo melhor acesso ao contexto da escola da educação básica na obtenção de temas para 

a realização de pesquisas e a EB seria favorecida pela educação continuada 

proporcionada pela Universidade aos professores regentes, conforme consta no Parecer 

nº CNE/CP 28/2001181, conforme segue: 

 
(...) Esta abertura, considerado o regime de colaboração prescrito no Art. 211 

da Constituição Federal, pode se dar por meio de um acordo entre instituição 

formadora, órgão executivo do sistema e unidade escolar acolhedora da 

presença dos estagiários. Em contrapartida, os docentes em atuação nesta 

escola poderão receber alguma modalidade de formação continuada a partir da 

instituição formadora. Assim, nada impede que, no seu projeto pedagógico, em 

elaboração ou em revisão, a própria unidade escolar possa combinar com uma 

instituição formadora uma participação de caráter recíproco no campo do 

estágio curricular supervisionado. (p.11).  

                                                 
181

 Para maiores detalhes consultar: http://proeg.ufam.edu.br/parfor/pdf/parecer%20cne_cp%2028-

2001%20da%20nova%20redacao%20ao%20parecer%20cne%20cp%2021_2001.pdf  
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Para isso deverão as entidades participantes agregar o ES aos seus 

respectivos Projetos Pedagógicos como um componente formativo do qual decorrem 

possibilidades diferentes e pertinentes aos interesses de ambas. Desse modo contribuem 

para superação da interpretação corriqueira do ES como sendo o cumprimento de horas 

de atividade prática. 

Essa superação está vinculada ao empenho de educadores que, desde o 

final de década de 70 do século XX, propuseram mudanças nos cursos de formação de 

professores a fim de configurá-los às condições necessárias para o atendimento das 

demandas sócio-culturais que emergiram a partir dessa época. 

Na literatura sobre o estágio supervisionado encontra-se essa 

preocupação , por exemplo, em Pimenta (1995) e Piconez (1994) autoras que, desde a 

década de 80, do século XX, preconizam a necessidade da integração entre as 

instituições formadoras para realizá-lo. Atualmente, verifica-se em Penin (2006) e Rosa 

(2006) a busca da implementação dessa modalidade de ES em universidades públicas. 

  No entanto, conforme Ghedin (2004) há duas dificuldades para a 

implantação desse modelo integrador. Uma é o predomínio um modelo tecnicista de 

estágio em que a teoria é o conteúdo específico e a prática ocorre no estágio, alicerçado 

nas disciplinas pedagógicas. A outra é a resistência dos professores das duas instituições 

em aceitar as mudanças, principalmente as impostas pela legislação. 

Torna-se inaceitável pensar em formação de professores sem que exista 

um projeto de estágio que de fato promova a inserção do  licenciando em um trabalho 

que seja significativo e integrador das duas instituições. Além disso, trata-se de 

promover uma formação mais contextualizada,  que permita aos licenciandos o início de 

um processo de identidade profissional  e que terá continuidade ao ingressarem na 

carreira do magistério. 

Conforme Krasilchik (1996) os estagiários precisam sentir-se como 

elementos da escola e não estranhos a ela e para isso os administradores (direção, 

coordenação) da mesma podem facilitar ou dificultar a ação dos estagiários. Se os 

licenciandos forem vistos como problema, a situação será desfavorável;  ao contrário, se 

forem considerados como colaboradores, poderão desenvolver o estágio 

adequadamente. 

 

3. OBJETIVOS 
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A realização da presente pesquisa objetivou investigar as manifestações 

dos licenciandos e da escola de educação básica no desenvolvimento o estágio 

supervisionado dentro de um modelo sugerido pelas DCNs. Com relação aos 

licenciandos a investigação foi centrada em suas ações dentro da Escola de Educação 

Básica e, com relação a ela, verificou-se a aceitação ou não dos licenciandos em seu 

contexto para desenvolverem um estágio supervisionado diferente do tradicional.  

4. METODOLOGIA 

Esta é uma pesquisa qualitativa na área da Educação, vinculada à 

formação de professores de Ciências e Biologia e investigou a ocorrência Estágio 

Curricular Supervisionado ou, simplesmente, Estágio Supervisionado (ES) firmado 

através de um acordo de mútua colaboração entre a Universidade e a Escola Básica 

(EB). 

  Conforme André Segundo Lüdke & André (1997), a pesquisa qualitativa 

é mais apropriada para investigações em educação, pois propicia ao pesquisador melhor 

acompanhamento do processo ensino e aprendizagem, já que possibilita um 

levantamento dos dados e uma análise mais próxima da realidade escolar. 

A escolha do tema, centrado na imbricação entre as determinações 

legais e a realização do ES no contexto escolar, é pertinente às colocações de Alves 

(1991): ao escolher uma determinada área, o pesquisador já tem algum objetivo e 

alguns questionamentos preliminares e não vai explorar um campo de conhecimento 

inédito, pois já existe, também, conhecimento acumulado, oriundo de situações 

similares.  

O ES era um tema presente na vivência da pesquisadora, em diversos 

momentos anteriores, tais como: aluna do Curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas, docente da disciplina de Ciências e Biologia na Escola Básica e docente 

da Universidade. Embora entendesse que o ES fosse uma atividade fundamental no 

processo de formação profissional do futuro professor, percebia que ele era realizado 

de maneira a não contribuir suficientemente para isso. Não por inépcia das pessoas (o 

estagiário, o/a professor/a formador/a e o/a professor/a regente) nele envolvidas, mas 

devido à falta de espaço e tempo dentro da EB para realizá-lo devidamente, em 

virtude da ausência de ações planejadas e avaliadas conjuntamente pelos envolvidos.  
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A análise dos dados foi elaborada utilizando-se as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação de professores e a bibliografia a fim. 

 

4.1 Local 

  A pesquisa foi realizada em sala de aula de aula da universidade, 

a partir do momento em que os licenciandos e a pesquisadora discutiam e 

redirecionavam as atividades de estágio em uma escola pública paulista – até o 

momento em que os licenciandos atuavam no contexto escolar  desenvolvendo o ES. 

 

4.2 Participantes  

  Participaram dessa pesquisa cinco licenciandas, a diretora, o 

coordenador pedagógico e duas professoras regentes de Ciências, a professora 1, que 

tirou licença prêmio logo após o início do ES e foi substituída pela a professora 2, cerca 

de cento e quarenta alunos e, ainda, a pesquisadora. 

 

4.3 Coleta de dados 

Os dados foram obtidos a partir de documentos produzidos pelos 

licenciandos, pelos atores das EB(s) e pela pesquisadora, conforme são citados a seguir: 

gravações, relatórios de aula e relatórios de estágio escritos pelas estagiárias; 

relatórios finais de estágio entregues pelas estagiárias no final do semestre; caderno de 

anotações da pesquisadora; questionário avaliativo final com questões abertas 

respondidas por escrito pelas licenciandas em local e horário da aula da disciplina; 

questionário das EB(s) com questões abertas respondidas pelos/as: diretor/a, vice-

diretor/a, coordenador/a pedagógico/a, professor/a e alunos/as ao término do estágio.  

A coleta de dados ocorreu de agosto a dezembro de 2006. 

 

4.4 Procedimentos da coleta e análise dos dados 

  Os dados foram coletados na Universidade, semanalmente, em sala de 

aula e no horário da disciplina mediante os relatos dos licenciandos através das 

gravações e dos relatórios de aula e de estágio. 

O questionário avaliativo ocorreu na Universidade e os dados referentes 

ao questionário da escola de educação básica foram lá obtidos.  
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Foram analisados e sistematizados os dados provenientes de todos os 

instrumentos utilizados na pesquisa.  

  

4.5 Delineamento da pesquisa 

  O delineamento da pesquisa envolveu quatro fases: a preliminar, a 

inicial, a intermediária e a final. 

A fase preliminar, que antecedeu em vinte dias o início do semestre 

letivo da Universidade, teve por objetivo o contato da pesquisadora com as diretoras das 

EB(s) para apresentar-lhes a proposta do ES integrado.    

A fase inicial correspondeu às aulas inicias da pesquisadora com os 

licenciandos para a apresentação do estágio supervisionado a ser desenvolvido por eles. 

A fase intermediária relacionada à maior parte do semestre letivo em que 

foi realizado o ES integrado proposto. 

A fase final ocorreu ao final do semestre letivo, na Universidade, com a 

realização da avaliação da disciplina pelos licenciandos e pela entrega do relatório final 

de estágio por eles, também. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

a. O contato inicial  

  As cinco licenciandas foram recebidas pelo coordenador pedagógico e 

este levou o grupo para conhecer a escola, professores e funcionários e, ao mesmo 

tempo, explicou-lhes seu funcionamento e expôs o problema da indisciplina dos alunos.  

 
Em relação a esse primeiro contato com a escola, eu fiquei um pouco 

assustada com o modo como os alunos são tratados, isso em relação a todos 

os funcionários, mas os alunos, também, não respeitam ninguém, nem seus 

próprios colegas.  (Licencianda 3, Relatório de estágio). 

   

  Krasilchik (1996) aponta a importância desse contato inicial do ES para 

que o mesmo seja realizado de maneira a integrar os licenciandos  a esse novo contexto 

escolar. As estagiárias nesse contato inicial sentiram-se assustadas, essa sensação, 

porém,  desapareceu ao sentirem-se pessoas da escola e não mais desconhecidos dela. 

 

 

b. As expectativas para definição do projeto de ES integrado 

  Em contato com o coordenador pedagógico e com a professora 1 de 

Ciências e Biologia, as licenciandas propuseram-se a reativar o laboratório de Ciências 
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e a idéia foi aprovada; não houve, porém, condições de efetivação, pois o laboratório 

fora desativado definitivamente. Assim, combinou-se a realização de aulas práticas em 

salas de aula comum e, em consonância com o conteúdo da disciplina de Ciências. 

  Segundo Krasilchik (1996) as aulas práticas são fundamentais nas 

disciplinas de Ciências e Biologia , pois possibilita aos alunos o convívio direto com os 

fenômenos, manejando os materiais e equipamentos e analisando os organismos. 

   

c. O ES integrado realizado 

O estágio integrado consistiu na realização pelas licenciandas de 

atividades práticas em sala de aula e envolveu quatro classes do EF: 6ª B, 6ª C, 7ª C, no 

período da tarde e 8ª A, do período da manhã, totalizando a participação de cento e 

quarenta alunos, aproximadamente, pois a média por sala era de trinta e cinco alunos. A 

professora regente permaneceu na sala de aula nos momentos das realizações das 

atividades práticas.  

As atividades práticas desenvolvidas por elas nas 6ªs séries B e C 

ocorreram em aulas duplas perfazendo o tempo de uma hora e quarenta minutos e 

consistiu na montagem de lâminas com epiderme de cebola e sua visualização ao 

microscópio, após a coloração. Como estavam em cinco, as licenciandas conseguiram 

orientar os alunos na montagem na lâmina e depois os organizaram para a visualização. 

Precediam a aula levantando os conhecimentos prévios dos alunos, antes de introduzir o 

tema célula. Ao final da aula os alunos entregavam seus respectivos relatórios, seguindo 

um roteiro colocado previamente na lousa por elas.  

As impressões das estagiárias com relação aos alunos das duas classes 

foram distintas. Com relação à 6ªC explicitaram que os alunos eram desinteressados, 

desconheciam o assunto (elas não conseguiram levantar seus conhecimentos prévios), 

conversavam outros assuntos, conforme se pode constatar no seguinte relato: 

       
Colocamos um roteiro na lousa com os procedimentos, materiais, 

desenho para que eles preenchessem em seus respectivos cadernos. A 

maioria não fez e quando perguntávamos porque não estavam fazendo, 

diziam que isso não os levariam a nada e não ganhariam nada com aquilo. 

(licencianda 4, Relatório de estágio). 

 

  Com referência à 6ª B suas impressões foram de alunos participativos, 

questionadores, educados, conheciam o conteúdo e fizeram as atividades práticas de 

imediato. A seguir, o relato da licencianda 3: 
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Hoje tivemos uma impressão muito melhor da escola. Os alunos eram 

bastante comportados e bem mais interessados, tivemos uma melhor 

impressão até da professora, a aula foi super bacana. Percebemos uma 

grande diferença entre as salas, foi uma percepção imediata. (Relatório de 

estágio). 

  

  A atividade prática escolhida para ser apresentada pelas licenciandas na 

7ª C e na 8ªA foi a extração do DNA em vegetais que consiste em um experimento de 

realização rápida, segura e a visualização do DNA é macroscópica.  

As licenciandas tiveram no decorrer do estágio o contato com duas 

professoras regentes. A primeira esteve com elas no início e na realização das atividades 

práticas nas 6ªs séries; em seguida, entrou de licença e foi substituída. A segunda 

professora permaneceu até o final do estágio e acompanhou as atividades práticas nas 7ª 

e 8ª séries. 

Através dos diversos instrumentos de coleta, as licenciandas não 

manifestaram referências às orientações oriundas das professoras regentes.  

 
Bem, elas nos receberam muito bem, nos deixaram absolutamente à vontade.   

(licencianda 4, Avaliação, questão 9). 
A professora [1] nos aceitou bem e até achou interessante essa união 

universidade/escola.  (licencianda 5, Avaliação, questão 9). 

   

Segundo Krasilchik (1996), o contato com a professora regente é uma 

oportunidade fundamental para as licenciandas obterem informações, ajuda, trocas de 

idéias e opiniões sobre conteúdo ministrado e sobre os problemas de ensino; situação 

que não ocorreu, conforme verificado nos instrumentos de coleta analisados. 

As licenciandas realizaram suas atividades em quatro classes, utilizando 

o tempo de duas ou apenas uma aula. Esse curto espaço de tempo não possibilitou que 

elas desenvolvessem a interação necessária com os alunos, de modo que eles pudessem 

manifestar os diferentes aspectos de suas aprendizagens. 

  Por isso, as licenciandas puderam verbalizar apenas as impressões 

iniciais que tiveram deles. Segundo elas os alunos da escola mostraram-se interessados, 

participativos com as atividades práticas desenvolvidas: 

 
Os alunos nos trataram como professoras nos respeitaram e fizeram 

perguntas, pois para eles nós tínhamos o conhecimento.(licencianda 3, 

Avaliação, questão 20). 

 

  No relatório final de estágio as licenciandas concluíram que o estágio 

possibilitou a interação entre a escola e a universidade e que houve benefícios para 

ambos: para as licenciandas (universidade) a EB possibilitou o primeiro contato com a 
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sala de aula e para a EB elas forneceram novos conhecimentos adquiridos ao longo da 

graduação. 

     Os conhecimentos a que elas se referem foram o de proporcionar aos 

alunos o uso do microscópio e a visualização da célula nas sextas séries; e na sétima 

série e oitavas séries ensinar sobre o DNA.   

  A realização do ES em apenas um semestre não foi tempo suficiente para 

as licenciandas e nem para a Escola de Educação Básica estarem inseridas em um novo 

modelo de ES integrado, conforme preconizado Pimenta (1995) e Piconez (1994) Penin 

(2006) e Rosa (2006).  

  Os dados evidenciam que essa nova modalidade de ES é possível, dada a 

mútua satisfação verificada pelas partes envolvidas. No entanto, de acordo com Ghedin 

(2004), a escola está acostumada a um modelo tecnicista e seus professores são 

resistentes à implantação da lei. Esse é um desafio a ser enfrentado pelos que querem 

realizar o estágio supervisionado integrado nas licenciaturas. 

    

d. A avaliação do ES integrado pelos atores da EB 

  A professora regente 2 assim se manifestou: o estágio foi bom; contribuiu 

para os alunos conhecerem a parte prática do conteúdo; e sugeriu que os futuros 

licenciandos levassem atualidades, discutissem com o professor as dúvidas acerca do 

sistema educacional e sobre o conteúdo das atividades realizadas. 

  Os alunos manifestaram que as aulas práticas propiciaram para que 

entendessem melhor sobre o DNA e sugeriram a realização de outras aulas práticas 

sobre vários assuntos: reprodução de flores, experimentos com animais, decomposição, 

clorofila, mais práticas sobre a célula e idas ao Laboratório de Ciências.      

  As licenciandas conseguiram realizar as aulas práticas, cujo assunto ficou 

a critério delas, sem que houvesse discussão prévia ou posterior com as professoras 

regentes acerca das aulas dadas por elas.  

Essa é uma situação que retrata o descaso com que, em geral, os 

licenciandos são tratados nas EB(s) ao serem encaminhados para atividades não 

planejadas e direcionadas para ações momentâneas. Essas ações às vezes podem até se 

tornarem necessárias, como foi o caso em questão, mas não contribuem adequadamente 

para a formação do futuro professor e mesmo para a EB, já que estão 

descontextualizadas. Situação que exemplifica a resistência existente nas escolas, 

conforme Ghedin (2004). 
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No entanto, as aulas práticas realizadas pelas licenciandas oportunizaram 

aos alunos uma diferente maneira de aprender, à qual, talvez, eles não tenham mais 

acesso durante sua trajetória escolar na EB.   

 

6. CONCLUSÕES 

Os resultados relativos ao desenvolvimento do ES integrado mostraram 

que houve aceitação e participação da Escola de Educação Básica, bem como a 

sinalização para a continuidade do mesmo no semestre seguinte.  

Embora se aponte a ocorrência da aceitação e da participação da escola 

de educação básica, verificou-se nos dados obtidos que as situações ainda estão longe de 

se configurarem, de fato, em um ES integrado. 

  No entanto, a expectativa de continuidade do ES integrado manifestada 

pela Escola de Educação Básica e a efetiva participação dos licenciados em realizá-lo, 

permitem sugerir etapas e ações necessárias para a composição de um projeto de estágio 

em regime de parceria entre a Universidade e a EB, ou seja, o ES pode e deve ser 

diferente a fim de superar um modelo ultrapassado.  

  A título de exemplo, as etapas e ações para a composição do ES sugerido 

seriam: planejamento do estágio supervisionado em conjunto entre a Universidade e a 

Escola de Educação Básica; execução e avaliação do mesmo no decorrer do período 

letivo; discussão constante entre o professor da disciplina da escola básica e o professor 

da disciplina de estágio supervisionado sobre as ações realizadas pelos estagiários; 

envolvimento dos estagiários na escola de educação básica como protagonistas 

integrados ao seu contexto; outras  sugestões são possíveis. 

   Outras possibilidades podem emergir desde que haja continuidade e se 

promova a realização urgente de mais pesquisas sobre esse tema, enriquecendo e  

ampliando as sugestões acima. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A utilização de jogos como forma de estimular o estudante em suas atividades 

escolares é um recurso adotado por muitos docentes. Os jogos podem de uma forma 

agradável contribui e muito para o aprendizado. 

O jogo é uma atividade lúdica que permite ao professor uma visão do interesse 

do aluno pelo conteúdo trabalhado e as dificuldades encontradas no seu decorrer. Com 

relação ao aluno, promove uma participação mais efetiva, buscando sempre um melhor 

desempenho. 

Aprender através da utilização de jogos possibilita às crianças o 

desenvolvimento de habilidades e conhecimentos e que, aprender de forma lúdica é 

mais prazeroso e estimulante. Assim, aprender brincando é mais valioso para a criança, 

pois brincar faz parte de seu mundo e contribui para o seu desenvolvimento social e 

cognitivo.  

Por proporcionarem práticas educacionais atrativas e inovadoras, onde o 

aluno tem a chance de aprender de forma mais ativa, dinâmica e motivadora, 

os jogos educacionais podem se tornar auxiliares importantes do processo de 

ensino e aprendizagem. (SAVI & ULBRICHT, 2008, p.2) 

Utilizando jogos é possível trabalhar questões de matemática, ciências, escrita, 

questões físicas, psicológicas e sociais. Com a presença dos computadores nas escolas, 

com os inúmeros jogos educacionais disponíveis e outros softwares para apoiar este 

processo, revelam-se novas possibilidades de recursos a serem integrados como 

mediadores do ensino-aprendizagem. 

Atualmente estão disponíveis inúmeros jogos educativos e cabe ao educador 

selecioná-los, utilizando-os da melhor forma possível, explorando de forma a despertar 

na criança o interesse e a curiosidade, o que levará ao aprendizado. Os educadores têm 

papel fundamental nesta fase, pois é através do contexto, reflexão crítica e intervenções 
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que os jogos educativos vão contribuir para o desenvolvimento dos educandos e a 

construção da aprendizagem. A tecnologia proporciona um leque diversificado e 

multidisciplinar de possibilidades de utilização dos jogos educativos como recursos que 

possibilitam estratégias interativas de ensino-aprendizagem. 

 

2 - REFERENCIAL TEÓRICO 

As Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC’s) estão cada vez mais 

disponíveis para os docentes nas escolas e a necessidade de utilizar estes recursos em 

sala de aula é uma realidade. O professor está ficando em uma situação de desvantagem 

neste processo, uma vez que os alunos tem acesso a estes recursos de várias maneiras e 

fica observando que na escola não há a mesma oportunidade. Mas simplesmente colocar 

o computador dentro da escola não resolve o problema, é necessário ter um objetivo a 

ser alcançado. 

A utilização do computador em Educação só faz sentido na medida em que os 

professores o conceberem como uma ferramenta de auxílio as suas atividades 

didático-pedagógicas, como instrumento de planejamento e realização de 

projetos interdisciplinares, como elemento que motiva e ao mesmo tempo 

desafia o surgimento de novas práticas pedagógicas, tornando o processo 

ensino-aprendizagem uma atividade inovadora, dinâmica, participativa e 

interativa. (TEIXEIRA & BRANDÃO, 2003, p.1) 

A utilização de jogos em sala de aula já vem sendo utilizado a algum tempo 

como recurso pedagógico. Mas neste momento, o estudo tem a finalidade de incentivar 

a utilização de jogos eletrônicos em sala de aula, em função da distribuição de 

laboratórios de computação as escolas públicas ser uma realidade e em muitos casos 

estar sendo sub-utilizados. 

Utilizando como referência o Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa 

verificam-se a existência de 20 acepções para a palavra jogo:  

jogo (ô). S. m. 1. Atividade física ou mental organizada por um sistema de 

regras que definem a perda ou o ganho. 2. Brinquedo, passatempo, 

divertimento. 3. Passatempo ou loteria sujeito a regras e no qual, às vezes, se 

arrisca dinheiro. 4. Regras que devem ser observadas quando se joga. 5. Jogo 

de azar. 6. O vício de jogar. 7. Maneira de jogar. 8. Série de coisas que forma 

um todo ou uma coleção. 9. Conjugação harmoniosa de peças mecânicas com 

o fim de movimentar um maquinismo. 10. Mecanismo de direção de um 

veículo. 11. Balanço transversal. 12. Escárnio, ludíbrio, jigajoga. 13. Manha, 

astúcia, ardil. 14. Vicissitudes, alternativas, vaivens; jogada, jigajoga. 15. 

Aposta (1). 16. Comportamento ou atitude de alguém que visa a obter 

vantagens de outrem. 17. Na técnica instrumental, a maneira como cada 

artista se serve dos recursos técnicos próprios ao seu instrumento. 18 Mús. 

Conjunto de registros do órgão ou do harmônico. 19. Psicol. Jogo (1  e 2) 

empregado como meio de investigação ou tratamento psicológico. 20. Teatr. 

Uma das mais antigas composições dramáticas da Idade Média, 
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principalmente da Alemanha, França e Espanha, constituída de breves 

diálogos, cenas e recitações e representações em praça pública de trovadores 

e jograis.[...] (FERREIRA, 2004, p. 1158) 

O jogo pode ser encarado como uma atividade lúdica que apresenta regras 

bastante definidas  e estabelecida entre os jogadores:  

como qualquer atividade lúdica que tenha regras claras e explícitas, 

estabelecidas na sociedade, de uso comum, tradicionalmente aceitas, sejam 

de competição ou de cooperação. Podemos citar como exemplos nesse caso, 

os jogos tradicionais, como o futebol, o basquete, alguns jogos de cartas de 

regras iguais em todo o mundo e até mesmo alguns Role Playing Games, 

publicados no mundo todo e que constam da mesma regra, assim como vários 

jogos de vídeo game. (SOARES, 2008 p.45). 

Uma das características defendidas para a utilização de jogos na escola, inclui-se 

simbolismo, onde: 

[...] se representa a realidade e as atitudes; a significação, na qual se permite 

relacionar ou expressar experiências; a atividade, no ato de se fazer coisas; o 

intrinsecamente motivado para se incorporar motivos e interesses e 

finalmente, o regrado, sujeito a regras implícitas e explícitas. (FROMBERG, 

1976 p. 245) 

Diante disso, não é de espantar que um dos principais problemas apontados por 

vários autores que se dedicam ao estudo do uso de jogos educativos (ROSAMILHA, 

1979; CARNEIRO, 1990; KISHIMOTO, 1994 e 1996; GRANDO, 2000) está na grande 

complexidade em se definir o que é JOGO e qual a sua natureza, em virtude da 

quantidade de significados ou diversidade de atribuições.  

KISHIMOTO (1996) citado por SOARES (2008, p.48) apresenta duas funções 

para os jogos educativos: 

a) Função lúdica ou seja, o jogo propicia a diversão, o prazer quando 

escolhido voluntariamente; b) Função educativa ou seja, o jogo ensina 

qualquer coisa que completa o individuo em seu saber, seus conhecimentos e 

sua apreensão de mundo. SOARES (2008 p.48) 

No seu artigo, Ortiz (2005, In: MURCIA, 2005) apresenta uma série de 

definições baseadas em vários autores contribuindo assim para criar um referencial 

sobre a etimologia da palavra jogo e conclui: “qualquer definição não é mais que uma 

aproximação parcial do fenômeno lúdico e, às vezes, resultado ou conclusão da teoria 

que a contempla.” (ORTIZ 2005, In: MURCIA, 2005 p. 18).  

Por ser um conceito complexo, o jogo foi estudado por historiadores e filósofos, 

como HUINZIGA (1980) e BROUGERE (1998). Há estudos entre os antropólogos, 

como HENRIOT (1967) e psicólogos, como BRUNER (1979) e PIAGET (1975), além 

de pedagogos, como CHATEAU (1984). 
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KISHIMOTO (1996) defende o uso do jogo na escola, justificando que o mesmo 

favorece o aprendizado pelo erro, estimulando a exploração e a resolução de problemas 

pois como é livre de pressões e avaliações, cria um clima adequado para a investigação 

e a procura de possíveis saídas para o problema criado. 

A utilização dos jogos em atividades didáticas precisam ser desenvolvidas 

dentro do planejamento didático e pedagógico do curso e não ficar somente como uma 

atividade de lazer em plena aula. Os jogos devem estar relacionados aos objetivos gerais 

do curso. 

O crescimento da adoção de jogos eletrônicos nas diferentes esferas da 

atividade humana, como em soluções educacionais, treinamento corporativo 

e o entretenimento puro reflete o melhor entendimento das possibilidades de 

aplicação das tecnologias da informação e comunicação. Entretanto, faz-se 

urgente levantar questões acerca do real aproveitamento dessas soluções 

numa perspectiva mais abrangente, que, além do aspecto técnico/tecnológico, 

seja capaz de transformar o conteúdo através da transformação do próprio 

ser, que, de mero operador, passa a ser modificador e modificado. (SILVA, 

2007, p. 12) 

O jogo não pode ser executado somente como uma diversão, mas devem 

permitir ao jogador, experiências interessantes e oportunidades de aprendizado, de 

adquirir novos conhecimentos ou exercitar habilidades. 

Mas faz-se necessário evidenciar que, apesar de abordado o lado emocional 

envolvido nas atividades com jogos, a referência é concebida em relação à 

imersão dos sujeitos nesse novo mundo, cercado de regras e objetivos, e às 

implicações de suas vitórias e derrotas no conjunto de motivação e reações 

pessoais. A experiência proporcionada pelas descobertas que se seguem 

durante o jogo demanda do jogador (aluno, sujeito, emissor e/ou receptor) a 

observação de determinadas posturas que o permita desenvolver o 

conhecimento a respeito do próprio jogo ou do contexto em que se insere, ou 

ainda assimilar novas técnicas ou habilidades, das quais dependerá o sucesso 

na atividade. (SILVA, 2007, p. 6-7) 

 

Os jogos educacionais precisam atender aos requisitos didáticos e pedagógicos 

determinados, mas é necessário o cuidado para não tornar o jogo somente um produto 

técnico a serviço da educação, que não permite ao jogador sentir o prazer de jogar. É 

importante coordenar a sinergia entre a ação pedagógica e diversão nos jogos 

educacionais, para que os alunos tenham o prazer em participar das brincadeiras e não 

executá-las por obrigação. 

Originalmente o jogo é criado para divertir. Uma forma de diversão entre 

colegas, mas naquele momento investidos como adversários. Dessa forma, é preferível 

que quando o professor for propor um jogo, que considere os seguintes aspectos: 

Desperte a curiosidade dos seus alunos: ou seja, quando for, por exemplo, 

aplicar uma atividade que tenha bolas de isopor, uma aula antes, diga aos 

alunos que tragam bolas de isopor de diversos tamanhos, etc, para a próxima 
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aula, mas não diga o porquê do pedido. Isso desperta sobremaneira a 

curiosidade e faz com uma parte considerável dos alunos tragam bolas de 

isopor, curiosos para saber o que vai acontecer.  (SOARES, 2008 p.64) 

Seqüenciando, o professor quando for propor um jogo, deve alertar os alunos 

para o material a ser utilizado durante aquele jogo, preferencialmente na aula anterior. 

Pode utilizar-se desse recurso para atiçar a curiosidade com frases que possam despertar 

o interesse do aluno pela atividade. Dessa forma estarão estimulando o despertar a 

curiosidade com o lúdico. 

Nunca diga que a atividade é para ensinar: o aluno de ensino médio de hoje, 

tem uma resistência natural as atividades de ensino tradicionais ou voltadas 

para o ensino. Quando o professor diz que na próxima aula trará um jogo para 

ensinar o conceito de equilíbrio, o aluno já não pensará na atividade como 

algo divertido e sim como algo para ensinar, pois a sociedade incutiu em 

nossas cabeças que aprender não é divertido nem prazeroso, sendo mais um 

suplício ou um sacrifício necessário. (SOARES, 2008 p.64) 

Assim, como após a execução do jogo, na mesma aula ou nas aulas subseqüentes 

é necessário articular o conteúdo trabalhado com as atividades desenvolvidas com o 

jogo. 

 

3 – OBJETIVO 

Uma das atribuições do professor é a de avaliar os instrumentos didáticos que o 

subsidiarão na sua prática pedagógica. Assim, avaliar softwares que podem ser 

utilizados em suas atividades faz parte de suas atribuições. 

Este trabalho é o resultado de um esforço coletivo de avaliação de um software e 

que permite que o seu resultado possa ser utilizado por outros professores além de 

apresentar a metodologia utilizada. 

Como os participantes deste curso são em sua maioria professores de ensino 

fundamental e que vão trabalhar com a aplicação de TIC’s em sala de aula, esta 

avaliação foi desenvolvida como uma atividade experimental para eles e uma 

oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos. Para os autores, professores do 

curso, uma oportunidade de avaliar a metodologia aplicada no curso e o instrumento de 

avaliação proposto. 

 

4 - METODOLOGIA 
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Foi proposto a um grupo de professores de ensino fundamental a análise técnica 

e pedagógica de um pacote de software de jogos denominado GCompris182, sendo 

utilizada a versão 8.3.10 em português e para sistema operacional Windows. A versão 

freeware para Windows tem um número limitado de atividades, mas pode-se pagar uma 

taxa e obter um código de ativação. Existe uma versão completa para sistema 

operacional Linux.  

A análise foi desenvolvida a partir de um conjunto de informações e atividades 

que o grupo participa em um curso especialização cujo objetivo é capacitá-los para a 

utilização das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC’s) em suas atividades 

docente. 

Um instrumento de análise apresentado por Parreira Júnior (2008) foi utilizado 

para o desenvolvimento das atividades de análise.  

[...] apresenta-se um conjunto de regras para a análise e avaliação de um 

software com objetivos pedagógicos, mas observe que este não é o único 

caminho, [...], este é um roteiro que pode ser adaptado as necessidades do 

avaliador ou usuário. [...] Para que um recurso digital seja utilizado com 

eficácia na sala de aula, o professor deve realizar uma análise criteriosa sobre 

este. (PARREIRA JÚNIOR, 2008, p.1) 

A sala foi organizada em 19 grupos e cada grupo composto de um até três alunos 

que desenvolveram a atividade proposta, que pode ser descrita em quatro etapas: o 

download do software, a sua instalação, a execução e finalmente a analise. 

O instrumento de análise foi dividido em duas partes (qualidade técnica e 

qualidade pedagógica) e em cada parte um conjunto de questionamentos a serem 

respondidos sobre o assunto. 

Após a análise do software por parte dos grupos, foram tabulados os resultados e 

realizada uma discussão sobre os resultados gerais encontrados e que são objeto deste 

trabalho. 

4.1 – Apresentação do Software 

GCompris é uma suíte de aplicações educacionais que compreende numerosas 

atividades para crianças de idade entre 2 e 10 anos. Está dividido em categorias, com 

algumas das atividades disponíveis em cada uma: 

 Categorias Atividades 

1 Descoberta do computador teclado, mouse 

2 Descoberta Cores, sons, memória 

                                                 
182

 Software disponível em http://gcompris.net/-pt-br- 
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3 Experiência 
controle do canal, ciclo da água, o submarino, 

simulação elétrica 

4 Divertimento 
Hexágono, Processador de texto simples, Criar 

desenho ou animação 

5 Matemática Cálculo, Geometria e Numeração 

6 Jogos xadrez, memória, ligue 4, sudoku 

7 Leitura Prática de leitura 

8 Estratégia Jogo de bolas, 4 em linha (em dupla), 4 em linha 

Quadro 1 – Grupos de atividades do software GCompris 

Atualmente o GCompris oferece mais de 100 atividades em sua versão para 

Sistema Operacional Linux e está em evolução. A versão utilizada neste trabalho do 

GCompris é uma versão livre para Windows e por isto tem um conjunto limitado de 

atividades. Na figura 3 estão identificadas as categorias descritas no quando 1. 

No primeiro momento, cada grupo teve que fazer o download do software, e está 

disponível no site da organização que desenvolve (figura 1). 

 

Figura 1 – Site do software GCompris 

Após a cópia do arquivo de instalação para o computador é que pode ser 

realizada a instalação do software para a avaliação. Um grupo de participantes escreveu 

“é um software livre, de baixo custo, pois na página oficial é possível baixar o 

programa tanto na versão para Linux quanto para o Windows, em mais de seis idiomas, 

inclusive o português do Brasil”. 

Clicar aqui para 

fazer o download 
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Figura 2 – Tela inicial do software GCompris – versão Windows 

Após a instalação, quando da execução do software, inicialmente aparecerá a 

tela de entrada (Figura 2). Não é necessária a digitação da senha, usada somente para 

quem se cadastrou no fornecedor, deve-se somente clicar no botão OK. 

A figura 3 apresenta a área de trabalho, tendo no lado esquerdo, na vertical, o 

menu com as categorias de atividades e na parte inferior, as ferramentas disponíveis no 

software. Os números ao lado do menu de grupos atividades está indicando os grupos 

descritos no quadro 1. 

 

Figura 3 – Área de trabalho do GCompris 
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Como são muitas atividades disponíveis no software, somente algumas serão 

descritas neste trabalho. Para esta amostragem, foram escolhidas as três do grupo 

Experiência e as três do grupo Matemática, da versão livre do Windows. 

4.2 – Categoria Matemática 

A categoria de atividades de Matemática, no sub-item Cálculo, há três atividades 

(figura 4) e que ativam as atividades: Comilões de números, Equilibra balança e Tiro ao 

alvo. são jogos muito interessantes e divertidos. São jogos que exigem muita atenção, 

concentração e controle das setas encontradas no teclado, além de desenvolver a fixação 

desenvolvem o raciocínio. 

a) Comilões de Números: ferramenta que serve para praticar adições, divisões, 

multiplicações e subtrações. No início o jogo é interessante, divertido e contribui para o 

aluno aprender de forma lúdica, mas com o avanço das fases do jogo torna-se repetitivo. 

As instruções utilizam a tecla de setas para mover no tabuleiro e evitar os papões. 

Pressiona a tecla de espaço para comer o número. 

b) Equilibra Balança: refere-se ao cálculo mental e igualdade aritmética. As 

instruções dadas é para equilibrar a balança, mover os pesos para o lado esquerdo e 

direito. Os pesos podem ser dispostos em qualquer ordem. 

c) Tiro ao Alvo: refere-se para praticar a adição com um jogo de tiro ao alvo. As 

instruções sugeridas são: Observa a direção e a força do vento e depois clica no alvo 

para lançar uma seta. Quando lançar todas as setas, uma janela irá aparecer pedindo para 

contar a pontuação. Escrever a pontuação com o teclado e digitar a tecla ENTER ou no 

botão OK.  

 

Figura 4 – Sub-item Cálculo da Categoria de Atividades Matemática 

Comilões de 

Números 

Equilibra 

Balança 

Tiro ao Alvo 
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Um dos grupos falando das atividades de matemática, escreveu que “este jogo 

pode produzir na criança o raciocínio matemático de forma lúdica, uma vez que ele 

leva as mesmas a imaginar, a contar, somar, subtrair, multiplicar e experimentar a 

matemática de forma divertida, tendo como resultado positivo a aprendizagem através 

do envolvimento que o jogo possibilita”.  

 

4.3 – categoria Experiência 

Os jogos da Categoria experiência (figura 5) exigem um conhecimento básico 

prévio para desenvolver o mesmo. É voltada para crianças mais velhas que já possuem 

um certo conhecimento na atividade que esta sendo executada. 

 

Figura 5 – Categoria de Atividades Experiência 

a) Comportas de um canal: O objetivo do jogo é nivelar as águas possibilitando a 

travessia do navio. É um jogo interessante que exige concentração, raciocínio e 

habilidades. 

b) Jogo da eletricidade: o objetivo é montar uma instalação elétrica, clicando e 

arrastando as peças, neste jogo a criança tem que saber como montar uma instalação 

elétrica. 

c) Submarino: os conhecimentos de física do aluno serão relevantes, uma vez 

que para pilotar o submarino na busca do tesouro, o participante deverá clicar nos 

diferentes elementos ativos como motor, lemes e reservatórios de ar, para navegar até à 

profundidade indicada e desviar dos obstáculos. Além disso, o jogador terá que 

atravessar um portão fechado à direita para chegar ao nível seguinte 

Um grupo falando das atividades de experiência do software escreveu que “deve 

ser muito considerada a teoria que enfatiza que os conceitos físicos que são construídos 

Comportas 

de um canal Eletricidade 

Submarino 
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espontaneamente pelo aluno são muito mais assimilados por estes do que os 

construídos por imposição do professor ou pela própria realidade da situação que 

envolve o conhecimento”. 

5 - DESENVOLVIMENTO 

Na primeira fase da avaliação, a qualidade técnica do software foi analisada 

observando dois componentes, a exigência de hardware (quadro 2) e o ambiente do 

software (quadro 3). Na segunda fase da avaliação foram observadas as qualidades 

pedagógicas do software (quadro 4). Foi tabulada a avaliação de 19 grupos de alunos. 

Quanto à avaliação da qualidade técnica (quadro 2 e 3) dezoito grupos responderam a 

avaliação e um grupo não respondeu aos quesitos aqui propostos. Alguns quesitos do 

sub-item ambiente do software (quando 3) não foram respondidos por alguns grupos. 

Dentre as respostas observadas, pode-se perceber que alguns grupos ainda não 

dominam perfeitamente os conceitos básicos de informática. Por exemplo, no quesito 2 

do sub-item Ambiente de hardware (quadro 2) dois grupos responderam que o software 

não necessita de disco rígido e esta é uma exigência do software, pois para executar o 

software é necessária a sua instalação . 

 

1 - Qualidade Técnica 

1.1 - Ambiente de Hardware 

Ambiente de Hardware 
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1. O programa permite adaptabilidade ao ambiente de hardware 18 0 0 

2.   O programa exige Disco rígido 16 0 2 

3.   O programa exige muita memória RAM  9 5 4 

4.   O programa exige placa gráfica 11 4 3 

5.   O programa exige monitor colorido 14 4 0 

6.   O programa exige o uso de mouse 17 1 0 

7.   O programa exige placa de som 16 1 1 

8.   O programa exige drive de CD 0 6 12 
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9.   O programa exige outros periféricos 2 7 9 

10. É de fácil instalação 15 3 0 

11. É de fácil desinstalação 18 0 0 

12. As instruções de instalação são claras 15 3 0 

Quadro 2 – Qualidade técnica - Análise de hardware  

Quanto a avaliação do ambiente do programa (quadro 3), ocorre divergência de 

avaliação entre os grupos e também em alguns quesitos alguns grupos ficaram em 

dúvida e não conseguiram definir uma resposta. Um exemplo que ilustra bem é o 

quesito 18, todas as respostas foram contempladas e cinco grupos deixaram de 

responder. 

1.2 Ambiente de Programa 

Ambiente de Software 
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1. O formato de exibição das informações na tela é adequado 15 3 0 

2. O programa permite a reversibilidade das ações 13 2 3 

3. A densidade das informações por tela do sistema é adequada 15 3 0 

4. O programa é capaz de processar rapidamente os dados 17 1 0 

5. Os agrupamentos de ações em classes são adequados 11 7 0 

6. O tamanho de cada sessão é apropriado 16 1 0 

7. O programa faz consistência dos dados de entrada 16 2 0 

8. O programa pode ser operado por usuários sem o conhecimento 

prévio de implementação de sistemas de computação 
17 1 0 

9. O sistema utiliza um número adequado de mensagens 15 3 0 

10. As mensagens do sistema utilizam um vocabulário simples e 

adequado ao usuário 
16 1 0 

11. As mensagens do sistema são objetivas e adequadas 13 3 0 

12. As mensagens do sistema estão escritas segundo as normas 

ortográficas da Língua Portuguesa 
13 4 0 

13. As mensagens sonoras possuem a possibilidade de serem 

ativadas/desativadas pelo usuário 
14 1 1 

14. O manual do usuário é de boa qualidade, abrangente, acessível 

na leitura e dá suporte suficiente e necessário para o uso do 

sistema 

12 4 0 

15. O programa oferece diferentes caminhos, igualmente seguros, 

ao usuário 
9 3 4 

16. O programa pode ser facilmente modificado 3 6 8 

17. O programa pode oferecer diferentes tipos de auxílio ao usuário 10 2 5 
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18. O programa pode ser total ou parcialmente reutilizado 9 3 2 

Quadro 3 – Qualidade técnica - Análise de software  

Outro quesito que as respostas variaram muito foi o de número 15, que questiona 

se o programa permite diferentes caminhos seguros ao usuário, e ocorreram todas as 

respostas em quantidade significativa e ainda três grupos não responderam. Não há 

indicação nos comentários se foi por falta de maiores esclarecimentos ou se os grupos 

não identificaram as características do software para este quesito. 

No item qualidade pedagógica (quadro 4) pode-se considerar que o software foi 

aprovado para aplicação em sala de aula por parte dos grupos que avaliaram. Em todos 

os quesitos a maioria dos grupos respondeu que sim aos quesitos e somente quatro 

quesitos não receberam todas as avaliações, quando algum grupo deixou de responder 

ao quesito. 

2. Qualidade Pedagógica 

Qualidade Pedagógica 

S
im

 /
 S

em
p
re

 

À
s 

v
ez

es
 

N
em

 s
em

p
re

 

N
ão

 /
 N

u
n
ca

 

1. O programa incentiva a autonomia do usuário 18 1 0 

2. O programa mostra ao usuário a explicação dos objetivos de 

cada módulo 
16 2 0 

3. O programa possui a capacidade de adaptar-se às necessidades 

do usuário 
13 4 2 

4. O programa é visualmente interessante 14 5 0 

5. O programa é eficiente na comunicação usuário-sistema 15 4 0 

6. O programa possui telas diagramas 8 5 4 

7. O programa oferece estímulos motivadores ao usuário 16 3 0 

8. O programa é tolerante à entrada incorreta de dados 8 4 6 

9. O programa tem bom grau de coerência entre os resultados 

obtidos e os objetivos do programa 
16 3 0 

10. O programa é uma ferramenta básica 15 1 0 

11. O programa é uma ferramenta aplicada 15 4 0 

12. A interface com o usuário é amigável 17 2 0 

Quadro 4 – Qualidade Pedagógica 

Como descrito anteriormente, muitos grupos ainda não dominam plenamente os 

conceitos da informática e isto pode ser observado quando das respostas aos quesitos 10 

e 11, pois elas não poderiam receber sim ao mesmo tempo, e neste caso o quesito 11 

deveria receber sim e o quesito 10 deveria receber não. Estes equívocos são perdoáveis, 
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uma vez que são professores que estão recebendo formação complementar em 

informática para a aplicação em sala de aula e não são especialistas em informática e 

muitos termos e conceitos não foram plenamente absorvidos. 

O software foi aprovado na avaliação dos grupos e os autores acreditam que 

alguns dos componentes destes grupos podem aproveitá-lo em suas aulas. 

Transcrevendo o texto de um grupo, pode ser observado que “ao analisarmos os 

jogos, percebemos é muito interessante e estimulante para as crianças, pois possuem 

telas atrativas, personagens engraçados e desafia a criança a concluir a atividade que 

esteja desenvolvendo no momento, no final aparece um pingüim com os braços pra 

cima, as flores com uns sorrisos ou com carinhas tristes quando o usuário erra”. 

As investigações realizadas sobre os jogos propostos e a possibilidade de 

aprendizagem em matemática (no caso do grupo de atividades de matemática) têm 

revelado a aproximação entre os processos de ensino e reforço através dos jogos. O 

segundo grupo de atividades estudado são jogos de estratégia, que aliam os 

conhecimentos exigidos com habilidade do aluno para vencer o jogo. 

 

6 – CONCLUSÕES 

O desafio de motivar uma sala de aula com algo inovador para os alunos é 

sempre prazeroso para um pesquisador que busca situações pedagógicas que 

complementem as suas aulas. 

Pode-se considerar que os objetivos foram alcançados. O software pode ser 

utilizado como uma ferramenta de apoio ao projeto pedagógico da escola e dos 

professores, auxiliando-os na consecução de seus objetivos educacionais, através da 

integração com seus os projetos de trabalho. 

Um dos grupos conclui que “a utilização de um software educacional inspirado 

em aspectos lúdicos, trás implicitamente a idéia de aprender brincando, o que pode 

propiciar um contexto privilegiado para o desenvolvimento da aprendizagem”. 

Outro grupo descreve as atividades de matemática como “o soflware educativo 

GCompris é muito interessante e desperta o aluno de forma lúdica. As possibilidades 

que o mesmo oferece são amplas porque não fica só nas operações básicas da 

matemática que são: adição, subtração, multiplicação e divisão. Trabalha com 

numeração, números primos, utilização de  operações usando o dinheiro, quantidade 

etc”. 
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Neste trabalho, considera-se o jogo como uma estratégia didática, e facilitadora 

da  aprendizagem. As situações são planejadas e orientadas pelo professor, visando 

estimular o aprendizado, isto é, a de proporcionar à criança a construção  de algum tipo 

de conhecimento, alguma relação ou o desenvolvimento de alguma habilidade. 

Transcrevendo as palavras de um grupo participante dos estudos, pode-se ler que 

“O Gcompris é uma coletânea com diversos jogos juntos onde o educando pode 

aprender cores, quantidades além de desenvolver diversas habilidades: raciocínio 

lógico-matemático, percepção, análise e síntese visual, associação, cores auxiliando e 

motivando o processo de aprendizagem. Basta clicar nos ícones e jogar. Todos os jogos 

apresentam instruções. As atividades são lúdicas e, ao mesmo tempo pedagógicas”. 

Os objetivos do trabalho foram alcançados plenamente, pois o grupo aprendeu a 

analisar um software e observar a sua relevância para o ensino e a aprendizagem e a 

pesquisa dos autores também, com os resultados conseguidos e que estão relatadas neste 

trabalho. 
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INTRODUÇÃO 

 

O bairro Lagoinha localiza-se na cidade de Uberlândia, e tem como marca 

histórica ter sido criado para abrigar os hansenianos do município, caracterizando a 

segregação destes sujeitos no espaço urbano. Percorre no entorno do bairro o Córrego 

Lagoinha, que em alguns pontos de sua margem possui invasões, acomodações de 

forma irregular e sem infra-estrutura, famílias sem condições mínimas de sobrevivência. 

Estas acomodações irregulares ocasionam um crescimento desproporcional, sem 

qualquer planejamento urbano agravando as questões sócio-ambientais. Diante disso 

que pontos podem ser abordados no processo de expansão urbana? 

Assim, partimos do pressuposto básico de que as famílias que ocupam a margem 

do córrego Lagoinha apresentam e representam uma população com histórico de baixa 

renda sem perspectivas de melhorias de qualidade de vida. 

Nosso objetivo com este trabalho é identificar a realidade dos espaços ocupando, 

assim como as causas que fizeram os sujeitos procurarem este local para construir sua 

moradia, bem como, subsidiar, uma forma de intervenção e abordagem buscando meios 

para uma melhoria contínua na vida dos moradores da margem do córrego Lagoinha. 

O meio ambiental uma abordagem em construção para o Serviço Social. 

Consideramos esta área um desafio que necessita ser mais bem abordado. O meio em 

que vivemos é onde realizamos nossas atividades de promoção á saúde e qualidade de 

vida, não só como agentes educativos a esta população, mas também pra contribuirmos 

como a sociedade como um todo. O meio em que vivemos é considerado meio-

ambiente, tudo que faz parte da vida seja animal, vegetal ou mineral pode ser 

considerada meio-ambiente. 

                                                 
183

 Aluna do 6º período do curso de Serviço Social da Faculdade Católica de Uberlândia 2009/2. 

184
 Assistente Social, mestre em Educação pela Universidade Federal de Uberlândia. Professora de 

Pesquisa em Serviço Social da Faculdade Católica de Uberlândia desde 2006 até a data atual.  
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Traçamos como objetivo deste trabalho compreender as questões sócio-

ambientais como uma das expressões da questão social, para tanto buscamos 

compreender a lógica percorrida pelos grupos que lutam pela melhoria e qualidade do 

meio ambiente, além de compreender o universo legal presente na realidade brasileira e, 

em especial no município de Uberlândia, bem como analisar a realidade sócio-ambiental 

dos moradores residentes numa APP às margens do córrego Lagoinha  

Como encaminhamento metodológico utilizou-se de pesquisa bibliográfica, 

teórica e documental, pesquisa de campo por meio de observação direta e indireta e 

entrevista semi-estruturada para desenvolver uma análise de realidade da comunidade 

residente às margens do córrego Lagoinha.  

 

1. A PREOCUPAÇÃO AMBIENTAL E O DEBATE PASSANDO PELO 

DIVERSOS CANTOS DO MUNDO 

O desenvolvimento industrial e econômico constitui um grande problema á nível 

mundial, pois os recursos estão cada vez mais escassos e isto passou a incomodar 

autoridades e muitos profissionais á nível interdisciplinar como biólogos, geógrafos, 

engenheiros e mais recentemente profissionais da área social. 

Em nível mundial iniciou-se um debate a partir de 1992185 numa conferencia da 

ONU186 sobre meio-ambiente e desenvolvimento que sacramentou a preocupação 

mundial com o problema ambiental, estabelecendo princípios e regras para o combate á 

degradação ambiental e foi nomeado como “Agenda 21”, estabelecendo e consolidando 

uma diretriz ao desenvolvimento sustentável. 

O debate em nível ambiental exprime a busca permanente pela melhoria da 

qualidade ambiental de serviços, produtos e ambientes de trabalho, num processo de 

aprimoramento que propicia o desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental 

globalizados e abrangentes. 

Ao operar nesses sistemas, as organizações incorporam as melhorias práticas 

corporativas em vigência, além de procedimentos gerenciais e técnicos que reduzem ao 

mínimo as possibilidades de dano ao meio-ambiente, da produção á destinação de 

resíduos. 

                                                 
185

 Eco 1992, foi uma Conferencia realizada no Rio de Janeiro que fez um debate sobre as questões 

ambientais 

186
 ONU(Organização das Nações Unidas) 
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Nesta década a ISO187 viu a necessidade de se desenvolverem normas que 

falassem da questão ambiental e tivessem como intuito a padronização dos processos de 

empresas que utilizassem recursos da natureza e/ou causassem algum dano ambiental 

decorrente de suas atividades. Foi uma forma encontrada para que as empresas não 

lançassem poluentes na atmosfera ou nos mananciais de água. Desenvolveu a ISO 

14001188 que tem como foco a proteção ao meio-ambiente e a prevenção da poluição 

equilibrada com as necessidades socioeconômicas do mundo atual. 

Uberlândia acompanha esse processo industrial e comercial gerando uma forte 

urbanização apesar de no Brasil a população urbana compreender-se em torno de 80% 

em Uberlândia a situação é mais acentuada com cerca de 98% da população residente na 

cidade189. 

A história política de Uberlândia sempre esteve pautada na realização de grandes 

obras e isso levou seus governos mirarem no crescimento econômico deixando as 

questões ambientais em segundo plano. 

A preservação de áreas verdes e de áreas naturais não acompanhou o 

crescimento urbano. Segundo SIGLER (1988:S/P), nas administrações anteriores a 

década de 80,”faltou uma política ambiental atenta e enérgica”. Destaca que nos 

governos anteriores a esta década, algumas iniciativas haviam sido tomadas, mas eram 

ações meramente compartimentadas e quem não se encontravam num plano global de 

política de meio- ambiente. 

A partir da década de 50, Uberlândia apresentou um crescimento urbano 

acelerado, com abertura de novos loteamentos, novas construções, novas ruas, aumento 

da infra-estrutura básica, surgindo de várias indústrias, lojas, clubes e bares; tudo isso 

contribuiu para alterações da paisagem natural de Uberlândia, portanto Tubal Vilela não 

se preocupou com a poluição ou preservação da água se preocupou só com o verde e até 

apresentou um plano de arborização urbana muito ampla que não foi levado adiante 

pelas administrações que o sucederam. 

Os reflexos deste crescimento acelerado giraram problemas que afetaram 

diretamente a qualidade de vida da população. Sobre esta questão, três ações 

importantes à organização do uso e ocupação do espaço urbano refletiram diretamente 

na melhoria da qualidade ambiental. 

                                                 
187

 Organização Internacional para Padronização que busca a certificação de qualidade em diversas áreas 

188
 No ano de 1999 a ISO reuniu vários profissionais e criou um comitê, que teria como objetivo 

desenvolver normas(série 14000)  

189
 Informações retiradas do site da Prefeitura Municipal de Uberlândia www.uberlandia.mg.gov.br  
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Mas o estabelecimento de uma Política Ambiental de fato só ocorreu a partir dos 

anos 80 no governo de Zaire Resende onde não era possível compatibilizar o 

crescimento da cidade com a falta de estrutura técnica, administrativa e legal que 

subsidiasse as ações em prol da conservação do meio ambiente local. 

No governo Zaire Resende houve uma mudança significativa em relação à 

questão ambiental deixando um pouco de lado a visão “economicista e 

desenvolvimentista” que sempre dominou a cidade. Passam a considerar a questão 

ambiental vinculada ao crescimento da cidade de forma planejada, com um plano de 

governo que tinha uma política de meio-ambiente onde ressaltava a necessidade de se 

estimular a consciência ecológica para preservar os recursos essenciais à sobrevivência 

humana e melhorar a qualidade de vida. Isto se dava por meio de campanhas educativas, 

garantindo o controle da poluição, impedindo novas fontes e corrigindo as já 

implantadas. 

As administrações que sucederam Zaire Resende, Virgilio Galassi (1989-1992) e 

Paulo Ferola (1993-1996), não deram continuidade ao trabalho de aperfeiçoamento e 

implantação da Política Ambiental.  

Em 1989 cogitou-se até a possibilidade de extinção da SMMA, mas devido a 

pressão popular esta idéia não foi a fundo. Porém, o organograma desta Secretaria 

sofreu algumas modificações, incorporando a Divisão de Habitação através da lei 

complementas n°014/91 quando a denominação sofre alteração, passa de Secretaria 

Municipal de Meio-ambiente para Secretaria Municipal de Habitação e Meio-ambiente 

SMHMA.  

Esta secretaria priorizou ações na área de Habitação e deixou as políticas 

ambientais em segundo plano. Após a criação da SMMA e da lei n°4421/86, outros 

dispositivos legais foram promulgados em relação ao meio-ambiente. 

Em 05/06/1990 é sancionada a Lei Orgânica Municipal, que traz o titulo VI com 

dezenove artigos que definem as diretrizes sobre as questões ambientais do município. 

E em 04/12/1991 sancionou-se a lei complementar nº 017 dispõe sobre a política de 

proteção controle e conservação do Meio-Ambiente. Esta lei substituiu a lei nº 4421 de 

05/11/1986 juntamente com a lei Orgânica Municipal definindo em seu artigo 1º (1990, 

p.01): “A Política Ambiental do Município de Uberlândia, respeitadas as competências da 

União e do Estado, tem por objetivo preservar, conservar, definir e recuperar o Meio-Ambiente 

no âmbito do Município e melhorar a qualidade de vida dos habitantes de Uberlândia”. 

Em 2000 é instituída a lei Complementar 245 que dispõe sobre o uso e ocupação 

do solo do Município de Uberlândia e revoga a lei complementar nº 224 de 23 de 

dezembro de 1999, esta lei dispõe no art. 5º inciso 13 sobre as diretrizes de loteamento 
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(1999, p.04): “É o conjunto de regras básicas, de Cumprimento obrigatório no processo 

de parcelamento do solo, destinadas à perfeita adequação deste aos preceitos legais que 

definam a política de expansão urbana do Município”.  

Esta lei sofreu até 2008 sete alterações sobre desmembramentos de lotes e uso e 

ocupação de solo. Algumas ações feitas de interesse de preservação das nascentes do 

córrego Lagoinha foi a preservação do parque Santa Luzia com uma área total de 

280.000 m² com por quase toda área ocupada por vegetação nativa, encontra-se diversas 

nascentes do Córrego Lagoinha. O parque constitui-se de uma das poucas reservas de 

verde que resistiu á expansão acelerada da malha urbana de Uberlândia dentre eles do 

bairro Lagoinha onde existe uma ocupação irregular na área de Preservação 

Permanente. 

O Centro de Amostra e aprendizagem Rural de Uberlândia-Camaru, que foi 

regulamentado pelo decreto municipal nº 7452, de 27 de novembro de 1997, situa-se 

entre os bairros Santa Luzia e Pampulha. A vegetação que margeia a linha de drenagem 

do Córrego Lagoinha, na área do Parque, apresenta espécies típicas do cerrado. O 

arranjo fitossociológico, conhecido como Vereda, que comumente recobre os solos 

hidromórficos, é a formação predominante do Parque. 

Para além de todo este contexto, o Córrego Lagoinha assim como o bairro que 

leva seu nome possui uma história revestida de preconceito, por ter sido um bairro 

delimitado para abrigar hansenianos, uma vez que seus terrenos eram mais baratos. 

Ainda hoje o bairro possui a característica de ser de classe baixa e marginalizada. 

 

O BAIRRO LAGOINHA: RELEMBRANDO UM POUCO DE SUA 

HISTÓRIA190 

Uberlândia, por ser a maior cidade do interior de Minas Gerais e a segunda do 

interior do Brasil com população de aproximadamente 590.374 habitantes na zona 

urbana e 14.843 na zona rural, em um total de 605.017 habitantes, apresenta-se como 

uma alternativa para melhoria nas condições de vida. Assim, em virtude da questão 

social e as contradições do processo capitalista, muitas pessoas vêm de outras cidades 

em busca de emprego e melhores condições de vida.  

O bairro lagoinha localizado na região sul da cidade de Uberlândia com uma 

distância de sete km do centro, com uma área de 3.432 m² e com uma população total de 

12.013 habitantes. 

Não existe na Prefeitura Municipal de Uberlândia nenhum registro de 

loteamento deste bairro.  Consta que este nome tenha sido em decorrência de lagoas 

                                                 
190

 Informações retiradas do site da Prefeitura Municipal de Uberlândia www.uberlandia.mg.gov.br 
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existentes no local191, compreendendo parte do loteamento Vila saraiva I e II, Leão XIII 

e do jardim Ozanam.  

Segundo Maria Preta, antiga moradora do bairro ex-portadora de hanseníase, o 

bairro Lagoinha é conhecido como o lugar de brejo, ou “o lugar dos leprosos”. Era o 

lugar em que se achava o terreno mais barato para abrigar os hansenianos do município 

de Uberlândia. Desta feita, o bairro ficou conhecido como o bairro dos leprosos, mas na 

realidade havia residindo ali poucos moradores portadores da hanseníase, umas cinco 

famílias distribuídas pelo bairro. Pode-se dizer que Uberlândia delimitou um espaço 

para abrigar estas pessoas que são vistas pela sociedade como ameaça a ordem social e 

este bairro foi uma forma de segregação destas populações nos anos 50, 60 e 70.  Neste 

sentido Martins (2002, p.11) afirma como a sociedade exclui os indivíduos de forma 

desumana. 

Não estamos em face de um novo dualismo, que nos proponha as 

falsas alternativas de excluídos ou incluídos. A sociedade que exclui é 

a mesma sociedade que inclui e integra, que cria formas também 

desumanas de participação, na medida em que delas faz condição de 

privilégios e não de direitos. 

 

 Até hoje o bairro não é visto com bons olhos pelo restante da população: a 

dominação do bairro do hanseniano passou a ser o lugar do bandido, do drogado, do 

leproso, enfatizando a idéia da segregação dos sujeitos. Interessa-nos pensar a questão 

da marginalidade segundo Paulo Freire (1980, p.74): 

 

Se a marginalidade não é uma opção, o homem marginalizado tem 

sido excluído do sistema social e é mantido fora dele, quer dizer, é um 

objeto de violência... O homem marginalizado não “é um ser fora de”. 

É, ao contrário, “um ser no interior de”, em uma estrutura social, em 

relação de dependência para com os que falsamente chamamos seres 

autônomos e que, na realidade, são seres inautênticos. 

 

Envergonhados com este “rótulo”, muitos moradores receosos de serem 

rotulados e fazerem parte de um universo de exclusão social, ao serem questionados 

sobre onde residem dizem que moram nos loteamentos Jardim Ozanã ou Leão XIII e 

não no Lagoinha, pois acreditam ser este um fator de impedimento para conseguir 

colocação no mercado de trabalho devido ao preconceito que a sociedade criou em 

relação aos moradores daquela localidade. Martins(2002, p.30) sobre a questão do 

rótulo que dá ao excluído. 

 

                                                 
191

 Referidas Lagoas foram drenadas para a ocupação das casas 
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“Excluído” é apenas um rótulo abstrato, que não corresponde a nenhum 

sujeito de destino: não há possibilidade histórica nem destino histórico 

nas pessoas e nos grupos sociais submetidos a essa rotulação “excluído” 

e “exclusão” são construções, projeções de um modo de ver próprio de 

quem se sente e se julga participante dos benefícios da sociedade em 

que vive e que, por isso julga que os diferentes não estão tendo aos 

meios e recursos a que ele tem acesso. 

 

 Muitos debates já aconteceram na tentativa de se mudar o nome do bairro, 

porém sem muito sucesso. Outra referência encontrada no bairro que remete ao universo 

da hanseníase é pelo fato de no mesmo localizar a Sociedade Eunice Weaver192, que 

presta auxilio ao hanseniano e estende seu atendimento á comunidade com a promoção 

de encontros, palestras, cursos, doação de alimentos. 

A construção simbólica que existe neste bairro em relação à hanseníase vem do 

fato das pessoas terem uma preferência por esta unidade por ser um ambiente onde o 

tratamento é tradicional com profissionais que trabalham com amor pelo que fazem, 

gerando um vinculo entre os sujeitos que ali são atendidos. Para o atendimento, as 

pessoas vêm de outros lugares, acredita-se que isto se dê pelo próprio preconceito e 

pelas pessoas acreditarem que ali não serão discriminadas.  

 

1- O córrego lagoinha: uma pequena análise de realidade 

O córrego Lagoinha com nascente em área particular próximo ao trevo da BR-

050 com Avenida João Naves de Ávila, á montante do Parque Municipal Santa Luzia, 

compreendendo nesta área de propriedade pública onde se encontra um Núcleo de 

Estudos Ambientais para preservação deste. 

A partir do Parque de exposição Camaru, situa-se em galeria fechada. Suas 

águas deságuam em leito aberto, não canalizado, distante aproximadamente quarenta e 

três metros do alambrado de divisa do parque de exposição e cento e trinta metros da 

rotatória que interliga a Alameda Uberaba a Avenida Juracy Junqueira Rezende no 

bairro Carajás. Sua extensão total é de aproximadamente 7 km. 

Em virtude das obras de canalização, a área úmida foi suprimida. Deságua no 

córrego São Pedro na Avenida Rondon Pacheco, sendo que 1,5 km á montante da foz 

ele encontra-se canalizado. Às margens do córrego existem famílias habitando de forma 

irregular, sendo que existe um loteamento aprovado na década de 1970, pois na época 

                                                 
192 Eunice Weaner foi presidente da Federação das sociedades de Assistência aos Lázaros e defesas contra 

a lepra nas leis de 30 a 50, é uma figura importante no cenário dos leprosos e suas famílias. 
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não existia lei ambiental que impedisse ocupação na área considerada hoje como APP 

(Área de Preservação Permanente). Encontramos também nesta localização aterro, 

entulho e muito lixo urbano encobrindo toda a extensão do terreno. As famílias que 

situam nesta área não tem saneamento básico. 

A vegetação atual constituída essencialmente de “Racinus comuns” (mamona) e 

“Bracharia deculens” (gramíneas) superpõe-se ao acumulado de entulho e lixo. 

De acordo com o artigo numero 09 da Lei Complementar numero 245 de 30 de 

novembro de 2000: 

Não será permitido o parcelamento do solo: 

I - Em áreas de preservação permanente (APP). Considera-se Área de 

Preservação Permanente aquela protegida nos termos da lei, revestida 

ou não com cobertura vegeta, com a função ambiental de preservar os 

recursos hídricos, a paisagem a estabilidade geológica, a 

biodiversidade, o fluxo gênio de fauna e flora, de proteger o solo e de 

assegurar o bem – estar das populações humanas e situadas. 

II-ao longo dos rios ou de qualquer curso d água, a partir do leito 

maior sazonal, medido horizontalmente cuja largura, em cada margem 

seja de 30m (trinta metros), para curso d água com largura inferior a 

10m (dez metros). 

 

Observa-se que estes loteamentos se encontram irregulares por localizarem-se 

em área de Preservação Permanente, numa área da Margem de Proteção que são faixas 

de terreno envolvendo os cursos d água, nascentes, córregos ou fundos de vale, 

dimensionadas de forma a garantir a preservação dos recursos naturais e o perfeito 

escoamento das águas pluviais nas bacias hidrográficas. 

O processo de crescimento desordenado e desenfreado que Uberlândia possui 

desde a década de 1950 fez com que ocorresse uma enorme aglomeração de 

loteamentos não autorizados e em Áreas de Preservação Permanente (APP), como é o 

caso da Área que margeia o Córrego Lagoinha. 

Sendo o ambiente, construído e natural da cidade, os espaços de interesses 

políticos e intencionais, tanto pelo Estado quanto pela Sociedade, o que faz com que o 

terreno seja produtivo é sua utilização. Os espaços considerados “vazios” possuem essa 

intencionalidade de uso, entretanto, não existia nenhum interesse na época em que este 

terreno começou a ser ocupado. 

Sendo esta área de propriedade particular, onde seu proprietário não mostrou 

interesse ainda e a Prefeitura não tomou medidas com que resolvam este problema 

ambiental e social. 
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Pessoas que não possuem condições de sustentarem suas famílias de forma 

digna, encontraram neste espaço como uma forma de sobrevivência, questão que será 

abordada no capítulo seguinte com uma análise de realidade da questão social. 

 

O BAIRRO LAGOINHA: RELEMBRANDO UM POUCO DE SUA 

HISTÓRIA193 

Uberlândia, por ser a maior cidade do interior de Minas Gerais e a segunda do 

interior do Brasil com população de aproximadamente 590.374 habitantes na zona 

urbana e 14.843 na zona rural, em um total de 605.017 habitantes, apresenta-se como 

uma alternativa para melhoria nas condições de vida. Assim, em virtude da questão 

social e as contradições do processo capitalista, muitas pessoas vêm de outras cidades 

em busca de emprego e melhores condições de vida.  

O bairro Lagoinha localizado na região sul da cidade de Uberlândia com uma 

distância de sete km do centro, com uma área de 3.432 m² e com uma população total de 

12.013 habitantes. 

Não existe na Prefeitura Municipal de Uberlândia nenhum registro de 

loteamento deste bairro.  Consta que este nome tenha sido em decorrência de lagoas 

existentes no local194, compreendendo parte do loteamento Vila saraiva I e II, Leão XIII 

e do jardim Ozanam. Inicia-se na confluência da rua Benjamim Alves Santos, com a rua 

São Francisco de Assis na direção nordeste, até o encontro com a avenida João Naves 

de Ávila , seguindo pela avenida João Naves de Ávila, sentido sudeste até encontrar a 

alameda Uberaba,seguindo pela alameda Uberaba até o encontrar o rio São Pedro Ivo, 

seguindo pela rua Pedro Ivo até o córrego Lagoinha, seguindo na direção nordeste até o 

encontro com a rua Benjamin Alves Santos, seguindo até o ponto onde iniciou esta 

descrição. 

Segundo Maria Preta, antiga moradora do bairro ex-portadora de hanseníase, o 

bairro Lagoinha é conhecido como o lugar de brejo, ou “o lugar dos leprosos”. Era o 

lugar em que se achava o terreno mais barato para abrigar os hansenianos do município 

de Uberlândia. Desta feita, o bairro ficou conhecido como o bairro dos leprosos, mas na 

realidade havia residindo ali poucos moradores portadores da hanseníase, umas cinco 

famílias distribuídas pelo bairro. A maior concentração de hansenianos acontecia no 

centro da cidade de Uberlândia, compreendiam um número maior que os residentes no 

bairro Lagoinha. 

                                                 
193

 Informações retiradas do site da Prefeitura Municipal de Uberlândia www.uberlandia.mg.gov.br 
194

 Referidas Lagoas foram drenadas para a ocupação das casas 
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Pode-se dizer que Uberlândia delimitou um espaço para abrigar estas pessoas 

que são vistas pela sociedade como ameaça a ordem social e este bairro foi uma forma 

de segregação destas populações nos anos 50, 60 e 70.  Neste sentido Martins (2002, 

p.11) afirma como a sociedade exclui os indivíduos de forma desumana. 

 

Não estamos em face de um novo dualismo, que nos proponha as 

falsas alternativas de excluídos ou incluídos. A sociedade que exclui é 

a mesma sociedade que inclui e integra, que cria formas também 

desumanas de participação, na medida em que delas faz condição de 

privilégios e não de direitos. 

 

 Até hoje o bairro não é visto com bons olhos pelo restante da população: a dominação 

do bairro do hanseniano passou a ser o lugar do bandido, do drogado, do leproso, 

enfatizando a idéia da segregação dos sujeitos. Interessa-nos pensar a questão da 

marginalidade segundo Paulo Freire (1980, p.74): 

 

Se a marginalidade não é uma opção, o homem marginalizado tem 

sido excluído do sistema social e é mantido fora dele, quer dizer, é um 

objeto de violência... O homem marginalizado não “é um ser fora de”. 

É, ao contrário, “um ser no interior de”, em uma estrutura social, em 

relação de dependência para com os que falsamente chamamos seres 

autônomos e que, na realidade, são seres inautênticos. 

 

Envergonhados com este “rótulo”, muitos moradores receosos de serem 

rotulados e fazerem parte de um universo de exclusão social, ao serem questionados 

sobre onde residem dizem que moram nos loteamentos Jardim Ozanan ou Leão XIII e 

não no Lagoinha, pois acreditam ser este um fator de impedimento para conseguir 

colocação no mercado de trabalho devido ao preconceito que a sociedade criou em 

relação aos moradores daquela localidade. Martins (2002, p.30) sobre a questão do 

rótulo que dá ao excluído. 

“Excluído” é apenas um rótulo abstrato, que não corresponde a nenhum 

sujeito de destino: não há possibilidade histórica nem destino histórico 

nas pessoas e nos grupos sociais submetidos a essa rotulação “excluído” 

e “exclusão” são construções, projeções de um modo de ver próprio de 

quem se sente e se julga participante dos benefícios da sociedade em 

que vive e que, por isso julga que os diferentes não estão tendo aos 

meios e recursos a que ele tem acesso. 

 

 Muitos debates já aconteceram na tentativa de se mudar o nome do bairro, 

porém sem muito sucesso. Uberlândia tinha até 2002, 237 bairros, alguns muito 

pequenos, o que gerava confusão em relação á limitação do bairro pelos próprios 

moradores. Visando facilitar as ações da prefeitura em relação às políticas publicas na 

área da educação, saúde, esportes, lazer, segurança, criou-se o Projeto Bairros 
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Integrados, com o objetivo de propor uma melhor configuração urbana para a cidade. 

Esta medida gerou um aumento significativo no número de bairros já existentes. 

A discussão ocorrida na região do Lagoinha em 2002, reuniu a comunidade dos 

bairros Lagoinha, Pampulha e Carajás, quando foram apresentadas três propostas: uma 

que englobava o Pampulha mantendo a área existente em 1997,  e duas outras 

transformando em dois bairros, Lagoinha e Pampulha. A outra que prevaleceu com a 

interação dos bairros loteamento e prolongamento do Saraiva, do Leão XIII e do Jardim 

Ozanan. 

O estranhamento decorrente destas propostas foi que o nome Lagoinha foi 

mantido. Segundo Maria Angélica195, a continuidade do nome foi uma reivindicação da 

comunidade em reunião, pois reconheceram haver a existência de uma identidade entre 

a comunidade que sofreu e que carrega as marcas do preconceito, cujo lugar configura-

se em um cenário de uma história em que os desvalidos foram os protagonistas. 

Outra referência encontrada no bairro que remete ao universo da hanseníase é 

pelo fato de no mesmo localizar a Sociedade Eunice Weaver, que presta auxilio ao 

hanseniano e estende seu atendimento á comunidade com a promoção de encontros, 

palestras, cursos, doação de alimentos. 

Eunice Weaner foi presidente da Federação das sociedades de Assistência aos 

Lázaros e defesas contra a lepra nas leis de 30 a 50, é uma figura importante no cenário 

dos leprosos e suas famílias. 

A construção simbólica que existe neste bairro em relação à hanseníase vem do 

fato das pessoas terem uma preferência por esta unidade por ser um ambiente onde o 

tratamento é tradicional com profissionais que trabalham com amor pelo que fazem, 

gerando um vinculo entre os sujeitos que ali são atendidos. Para o atendimento, as 

pessoas vêm de outros lugares, acredita-se que isto se dê pelo próprio preconceito e 

pelas pessoas acreditarem que ali não serão discriminadas. Em relação ao espaço 

impregnado de significados Lefebvre diz. “ Podemos notar que o espaço ao ser apropriado é 

revestido de significado que o delimita. Espaço é criação. Quem cria o espaço cria o que o 

preenche”. 

 

1- O córrego lagoinha: uma pequena análise de realidade 

O córrego Lagoinha com nascente em área particular próximo ao trevo da BR-

050 com Avenida João Naves de Ávila, á montante do Parque Municipal Santa Luzia, 

compreendendo nesta área de propriedade pública onde se encontra um Núcleo de 

Estudos Ambientais para preservação deste. 

                                                 
195

 Arquiteta da SEDUR-Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano-PMU 
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A partir do Parque de exposição Camaru, situa-se em galeria fechada. Suas 

águas deságuam em leito aberto, não canalizado, distante aproximadamente quarenta e 

três metros do alambrado de divisa do parque de exposição e cento e trinta metros da 

rotatória que interliga a Alameda Uberaba a Avenida Juracy Junqueira Rezende no 

bairro Carajás. Sua extensão total é de aproximadamente 7 km. 

Em virtude das obras de canalização, a área úmida foi suprimida. Às margens do 

córrego existem famílias habitando de forma irregular, sendo que existe um loteamento 

aprovado na década de 1970, pois na época não existia lei ambiental que impedisse 

ocupação na área considerada hoje como APP (Área de Preservação Permanente). 

Encontram-se também nesta localização aterro, entulho e muito lixo urbano encobrindo 

toda a extensão do terreno. As famílias que situam nesta área não tem saneamento 

básico. 

Sendo o ambiente, construído e natural da cidade, os espaços de interesses 

políticos e intencionais, tanto pelo Estado quanto pela Sociedade, o que faz com que o 

terreno seja produtivo é sua utilização. Os espaços considerados “vazios” possuem essa 

intencionalidade de uso, entretanto, não existia nenhum interesse na época em que este 

terreno começou a ser ocupado. 

 

UMA BREVE ANÁLISE DE REALIDADE: A QUESTÃO SÓCIO-AMBIENTAL 

DO CÓRREGO LAGOINHA 

Encontramos neste local, famílias excluídas pelo processo capitalista, que no 

momento estão desempregadas ou trabalham no mercado informal. Os motivos que 

levaram estas pessoas a procurarem uma Área de Preservação Ambiental – APP, para 

morarem foram a total falta de condições básicas de sobrevivência, por não terem outra 

opção de vida, influenciados por amigos ou parentes que já moravam no local. Algumas 

vieram de outras cidades, procurando em Uberlândia uma melhoria de vida, atraídas 

pelo desenvolvimento e novas oportunidades de emprego. 

Encontra-se neste local um contraste muito grande entre classe alta e classe 

baixa, pois de um lado estão, eles, os excluídos e de outro lado a mais ou menos 800 

metros em linha reta, vemos um condomínio de luxo. Nesta perspectiva, Santos (2003, 

p. 01) analisa que: 

Se a desigualdade é um fenômeno socioeconômico, a exclusão é, 

sobretudo, um fenômeno cultural e social, um fenômeno de civilização. 

Trata-se de um processo histórico através do qual uma cultura, por via 

de um discurso de verdade, cria a interdição e a rechaça. O sistema da 

desigualdade se assenta, paradoxalmente, no caráter essencial da 
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igualdade; o sistema da exclusão é o extermínio, o grau extremo da 

desigualdade é a escravidão. 

 

Quando questionados sobre a escolaridade os sujeitos apresentam os seguintes 

discursos: 

S1: Não estudei porque não tive tempo, onde eu morava(na roça) 

não tinha escola e eu tive que trabalhar desde muito cedo. 

S2: Eu não estudei, mas meu filho foi até a sexta série. 

S3: Eu acho que passei pra sétima serie. 

 

Diante destas afirmações percebemos claramente a falta de oportunidades e a 

necessidade de trabalharem desde muito cedo para ajudarem no seu sustento e de seus 

familiares, isso inviabilizou o acesso à escola, uma vez que estudar torna-se secundária 

sem tanta importância dada as condições de sobrevivência destes sujeitos. Assim 

Faleiros (2004, p. 19) afirma que: 

  

Nas sociedades capitalistas avançadas há um discurso dominante: o da 

igualdade. Trata-se da igualdade de oportunidades, ou seja, da garantia 

do acesso do cidadão a certos bens e serviços na qualidade de cidadão e 

que por isso é chamado de acesso universal. Isto é, sem discriminação 

de barreiras raciais, partidárias, físicas e religiosas. É o mínimo 

oferecido a todos. 

 

Ao serem indagados sobre a atividade ocupacional deles, o discurso é o seguinte:  

S1: Eu trabalho de capinação, servente de pedreiro e não é de 

carteira assinada, faço alguns bicos e vendo estas verduras que 

planto no quintal para os vizinhos, a minha carteira é limpa. 

S2: Eu não trabalho sou aposentada, meu filho e minha nora 

trabalha de fazer “bico” 

S3: Meu marido não trabalha de carteira assinada, e eu era 

faxineira mas tive que parar de trabalhar porque minha gravidez 

é de risco pois tenho diabetes e pressão alta. 

 

 Percebe-se que o não acesso à educação escolar e, em conseqüência, a 

ausência de preparação para o mercado de trabalho, fazem com que estes sujeitos 

trabalhem no mercado informal, pois não tem qualificação para obterem um emprego no 

mercado formal, pois o Estado se desresponsabiliza em prover os meios para que os 

cidadãos tenham acesso a renda. Diante desta análise Faleiros (2004, p. 26) afirma que: 

 

O Estado deve manter os mecanismos do mercado de trabalho e as 

relações capitalistas de produção ao mesmo tempo que regula as 

atividades do mercado e da produção e atende á prestação de serviços e 

benefícios como direito da cidadania. 
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Nessa mesma discussão Demo (1993, p.10) também analisa que: 

 

Não se trata de reduzir estas outras preocupações a questão do emprego 

e renda, mas de priorizar um fator que estrategicamente, condiciona 

mais os outros, do que é condicional (...). Por outra, a profissionalizar 

não atinge seus fins, caso não existam os adequados postos de trabalho 

porquanto não é o treinamento que os cria. 

 

 

Observamos que o Estado não provê os meios necessários para a redistribuição 

do trabalho e melhoria na renda, para que todos possam viver de forma autônoma, com 

o crescimento da riqueza e redução das desigualdades sociais. Quando questionados 

sobre a expectativa que têm de mudanças em suas vidas e se pensam em morar em outro 

local, o discurso apresentado pelos sujeitos foi: 

 

S1: Não tenho nenhuma esperança de mudar, ou ter alguma 

melhoria aqui. 

 S2: Eu peço a Deus que melhore, não quero continuar 

morando aqui nessa situação, mas se eles(a prefeitura) viessem 

e legalizassem tudo pra gente pagar eu queria, pois não quero 

nada de graça. 

S3: Eu penso sim se eu pudesse mesmo eu queria morar no 

Vigilato, Karaíba (bairros nobres); não tenho esperança de que 

alguma coisa mude, pois tem gente que mora aqui há mais de 10 

anos e até hoje não mudou nada. 

 

 Estes sujeitos apresentam uma descrença, uma cultura onde demonstram que a 

situação por eles vivenciada é normal, pois não apresentam expectativas de que algo 

mude em suas vidas. A mudança só seria possível se o Estado investisse em políticas 

públicas de promoção social. 

  

O que pode “curar” a pobreza não são os benefícios, mas a constituição 

e um sujeito social capaz de história própria, individual e coletiva. O 

debate sobre “exclusão Social” tem, como uma de suas maiores 

precariedades, a expectativa assistencialista frente á pobreza, o que leva 

a uma fé excessiva no Estado e á desobrigação do sistema produtivo, 

deturpando pela raiz os horizontes da emancipação. (DEMO, 2002, 

p.18) 

 

 Percebe-se então que alguns moradores buscam apenas um local tranqüilo, onde 

possam cultivar suas plantas e viverem em paz, outros buscam um local para se ter um 

lar de forma mais fácil e de acordo com suas condições financeiras. Outros já vieram de 

outras cidades trazidas por parentes, mas a maioria tem a consciência que se trata de um 

local indevido para moradia e sem esperança de melhoria.  
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Verifica-se, portanto que o desemprego, a exclusão do mercado de trabalho 

presente e evidente na maioria dos casos, restando a estes sujeitos trabalharem no 

mercado informal, onde se encontram sem garantias de direitos sociais e trabalhistas 

vivendo “à própria sorte”, onde correm o risco de a qualquer momento adoecerem, e 

não terem nenhuma garantia para seus familiares. Dubar (1996, p.111) esclarece como a 

exclusão faz com que percam as relações sociais: 

 

A exclusão é inicialmente uma ausência durável de emprego, mas é 

igualmente uma perda de relações sócias. Para a explicar, é mister 

interrogar as evoluções das políticas de emprego, dos funcionamentos 

do mercado de trabalho, mas também as transformações da família, das 

políticas urbanas, dos bairros periféricos. Não podemos compreender 

nada da exclusão se não é analisada da maneira pela qual é produzida 

pelas instituições: a empresa, a escola, a cidade... 

 

 

Estas famílias encontram-se num processo de desigualdade imposta pela 

contradição capital-trabalho, onde muitos trabalham e poucos usufruem. É nesta 

contradição que a desigualdade social aumenta, emergindo as expressões da Questão 

Social. 

Estas expressões da Questão social tendem a consolidarem devido as 

transformações societárias no mundo do trabalho que nos últimos anos intensificaram 

com a crise do capital dos anos 1970, devido também ao avanço tecnológico e da 

mundialização do capital. Nesta lógica as empresas em busca de maior lucro fizeram um 

enxugamento no quadro de pessoal, exigindo do trabalhador um profissional 

polivalente, obrigando a exercer várias funções, que, segundo Antunes (2006, pg.184):  

  

Criou-se, de um lado, em escala minoritária, o trabalhador 

“polivalente e multifuncional” da era informacional, capaz de operar 

com máquinas com controle numérico e de, por vezes, exercitar com 

mais intensidade sua dimensão mais intelectual. E, de outro lado, há 

uma massa de trabalhadores precarizados, sem qualificação, que hoje 

está presenciando as formas de part-time, emprego temporário, 

parcial, ou então vivenciando o desemprego estrutural. 

 

 

 Iamamoto (2006, p.28) apresenta a seguinte análise: 

 
Com esse avanço da tecnologia, o homem descobriu que poderia 

transformar a sociedade com o acesso o avanço da ciência, mas 

intensificou uma contradição fez crescer a distancia entre a 

concentração/acumulação de capital e a produção crescente da miséria, 

da pauperização que atinge a maioria da população nos vários países, 

inclusive naqueles considerados “primeiro mundo”. 
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O processo capitalista além de destruir os direitos humanos, também destrói a 

natureza. Como analisa Antunes (2006, p. 176): 

 
Duas manifestações são mais virulentas e graves: a destruição e/ou 

precarização, sem paralelos em toda era moderna, da força humana que 

trabalha e a degradação crescente, conduzida pela lógica voltada 

prioritariamente para a produção de mercadorias que destrói o meio 

ambiente. 

 

 

Compreendemos, portanto que existe uma destruição em massa de tudo o que 

envolve o mundo, descarta-se tudo e também o homem, quando não serve mais para o 

trabalho alienado. Nesta perspectiva Antunes (2006, p. 176), também analisa: 

 
Trata-se, portanto, de uma aguda destrutividade, que no fundo é a 

expressão mais profunda da crise estrutural que assola a 

(dês)socialização contemporânea: destrói-se força humana que trabalha; 

destroçam-se os direitos sociais; brutalizam-se enormes contingentes de 

homens e mulheres que vivem do trabalho; torna-se predatória a relação 

produção/natureza, criando-se uma monumental “sociedade do 

descartável”, que joga fora tudo que serviu como “embalagem” para as 

mercadorias e o seu sistema, mantendo-se, entretanto, o circuito 

reprodutivo do capital. 

 

Esses sujeitos ao verem-se excluídos com falta de moradia, sem emprego e 

sem condições de sobrevivência, buscam um local para morarem, sem importar-se se 

este é uma Área de Preservação Ambiental, não porque querem, mas porque não tem 

alternativa. 

A questão social e as diversas expressões dela advindas, quando analisada à 

luz da realidade vivenciada por estes sujeitos, é tão emergente que desencadeia várias 

outras como a marginalidade, pobreza, violência. Alguns se sentem tão excluídos do 

processo capitalista que vão buscar viver na marginalidade, como a única forma de 

sobrevivência, pois a exclusão não acaba somente na falta de emprego, mas também se 

esgota os valores. Nesta perspectiva Castel (1996, pg. 38) afirma que: 

 
A marginalidade dever-se-ia antes dizer marginalização é assim uma 

produção social que encontra sua origem nas estruturas de base da 

sociedade, na organização do trabalho e no sistema de valores 

dominantes a partir dos quais se repartem os lugares e se fundam as 

hierarquias, atribuindo a cada um sua dignidade ou sua indignação. 
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Todavia, a exclusão destes sujeitos é um problema social que desencadeia um 

problema ambiental. O descaso das autoridades para com este problema faz agravar 

outros, sendo que o meio-ambiente é algo que deve ser tratado como parte do nosso 

cotidiano, não podemos nos esquecer que somos uma teia inseparável de relações, assim 

estamos no e somos também meio ambiente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em decorrência da relação capital-trabalho, o desenvolvimento industrial e a 

crise dos anos 1970, desencadeada pelo contexto neoliberal e a globalização fez alterar 

significativamente o mundo do trabalho. Aliado a isto se encontra também o 

desenvolvimento da tecnologia no campo, que colaborou para que se agravasse o êxodo 

rural, e os sujeitos se viram “obrigados” a mudarem para a cidade em busca de 

emprego, mas a realidade encontrada foi bem diferente, não estavam qualificados para o 

mercado-de-trabalho.  

Gerou-se um problema vinculado à moradia, pois estes sujeitos não encontraram 

alternativas a não ser habitarem em áreas que não eram vistas como de interesse 

público. Na década de 1970196 não existiam legislações voltadas para a área ambiental, 

ocorrendo então um problema sócio-ambiental. 

Este problema sócio-ambiental hoje pode ser considerado como uma expressão 

da Questão Social, pois o meio-ambiente faz parte da vida social, e não é possível 

pensar nossa vida sem o meio em que se habita. 

É necessário que profissionais e autoridades criem mecanismos para melhorar o 

ambiente que habitamos, pois os recursos encontram-se cada vez mais escassos e a 

população necessita destes meios para sobreviverem. Por isso vários debates vem sendo 

articulados em favor desta questão e o assistente social tem um novo desafio a enfrentar, 

trata-se de atuar no desenvolvimento da conscientização e articulação destas famílias a 

um novo espaço, onde posam construir seus lares, com dignidade, não sendo 

desprovidos dos direitos sociais, mas que alcancem qualidade de vida e possam ver-se 

incluídos na sociedade como sujeitos de direitos, exercendo uma cidadania de fato, 

numa sociedade mais justa e igualitária. 
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“[...] A destruição do passado – ou melhor, dos mecanismos sociais que vinculam nossa experiência 

pessoal à das gerações passadas – é um dos fenômenos mais característicos e lúgubres do final do 

século XX. Quase todos os jovens de hoje crescem numa espécie de presente contínuo sem qualquer 

relação orgânica com o passado público da época em que vivem. Por isso, a função dos historiadores 

é lembrar do que os outros esquecem”. (HOBSBAWM, 1994, p. 13). 

 
“O passado conta ao presente como as obras foram produzidas, individualizadas, e como passaram a 

fazer parte de um organismo vivo em contínuo processo de evolução. Por isso é inerente, à história 

da cidade, a sua percepção como um organismo vivo e como tal em permanente mutação”. 

(TOLEDO, 1994, p.82). 

  

Introdução: 

 

A relação entre passado e presente é marcada por inúmeras discussões 

historiográficas que confluem sempre na importância das transformações e seus 

significados sociais, que se manifestam como o motor da História. Um importante 

elemento cultural que articula dimensões materiais e simbólicas, envolvendo passado e 

presente, é o “patrimônio” que em sua representação material e imaterial se posiciona 

como mediador de produções do conhecimento histórico, podendo ser uma possível 

ferramenta para o ensino de História, uma vez que em seu sentido de produzir 

significados artísticos, históricos, identitários, políticos e, sobretudo sociais, possui todo 

mailto:lino@pontal.ufu.br
mailto:jessicagsilveira@hotmail.com
mailto:cdrenatomateus@hotmail.com
mailto:neymata@hotmail.com
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um envoltório que possibilita o acesso a memória unindo o real ao simbólico para 

diversos grupos sociais. 

Em seu sentido etimológico “Patrimônio” evidencia o legado de uma geração ou de 

um grupo social segundo Chauí (1992), portanto, o reconhecimento e trabalho com o 

patrimônio se tornam essenciais para uma melhor compreensão das dimensões 

históricas que vão do individual ao coletivo, englobando áreas das sensibilidades, 

crenças, ideologias e vivências sociais que transitam entre a memória e a História. 

Quando se menciona “patrimônio” o termo não se limita somente a patrimônio 

arquitetônico ou edificações históricas que foi denominado com “Patrimônio Histórico”, 

trata-se também de um conjunto de bens materiais e imateriais que atestam ou denotam 

a trajetória histórica de uma sociedade de acordo com Oriá (2004), por isso o conceito 

de patrimônio se expande a diversos bens culturais sendo definido como patrimônio 

cultural. 

O Patrimônio no Brasil tem seu histórico marcado pelo projeto de instituir uma 

identidade coletiva que incorporasse um ideal único nacional na população brasileira, 

sendo através de monumentalizações, criada a proposta indicativa de uma tradição que 

seria concebida pela memória ou pelo “esquecimento”, ou ainda por uma (re) 

construção da memória. Nesse sentido é importante notar o exercício interpretativo que 

é oferecido pela análise do patrimônio em suas múltiplas representações, numa trajetória 

que vai desde sua construção até o momento atual, pois a tentativa de se concretizar 

memórias sugere intenções que possibilitam análises ideológicas que envolveram 

determinado período.    

Partindo de pressupostos que definem o papel do patrimônio cultural, este se 

manifesta, além de aliado a práticas educativas na produção do conhecimento histórico 

na forma de educação patrimonial, também como ferramenta da educação para a 

cidadania sendo que, contribui para o incentivo à preservação e valorização do 

patrimônio público e exercendo também, apoio no trabalho com a diversidade e 

pluralidade cultural, abrindo caminhos para a exploração de patrimônios culturais 

multifacetados. Como ponte de ligação da educação patrimonial temos a História local 

que pode efetivar práticas direcionadas ao conhecimento físico de patrimônio 

complementando tanto na compreensão como na aplicação de conceitos referentes ao 

tema. A aplicação da educação patrimonial em conjunto com a História local apresenta 

novas possibilidades para um melhor aproveitamento na aprendizagem de conceitos 

científicos aos educandos, além de contribuir para a construção de possíveis acervos 

históricos da própria cidade ainda que não seja representada como um local turístico ou 
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tombado pelo patrimônio como é o caso da cidade de ITUIUTABA-MG – parte do 

objeto de estudo do trabalho – uma cidade, que carrega poucos registros históricos 

reconhecidos e conhecidos pela população, apesar de apresentar “locais da memória” 

não valorizados ou “esquecidos” pela memória coletiva, mas que contemplam valores 

múltiplos na memória individual de pessoas da cidade. 

 

 

Referencial teórico: 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa foram utilizados materiais teóricos que tecem 

discussões fundamentadas por meio da História Cultural e da Memória, juntamente com 

materiais que relacionam o ensino de História, reunindo em geral nomes como: 

Pesavento (2002), Halbwachs (1990), Oriá (2004), Bittencourt (2005) e ainda reflexões 

acerca do tema por Chauí (1992), Paoli (1992), entre outros que nos fornecem subsídios 

para argumentarmos sobre o tema. 

A questão patrimonial está presente no ensino de História e em estudos do meio  com 

práticas interdisciplinares, práticas pedagógicas que coloquem o aluno em contato com 

o meio social segundo Bittencourt (2005), e que trabalhe noções de cidadania entre 

outras, atingindo diversas áreas do conhecimento. As práticas da educação patrimonial, 

segundo Bittencourt (2005), tem a maior parte de seus relatos de experiências em 

cidades históricas, que utilizam os seus espaços para aplicar as práticas pedagógicas, no 

entanto, esta modalidade compõe a estrutura curricular atual, atividades dessa natureza 

vêm sendo incentivadas e professores de História sendo sensibilizados para a aplicação 

destas em função das melhores possibilidades de trabalhar o conhecimento sobre o 

passado e suas relações com a sociedade, aproximando a História dos educandos e 

ressaltando a experiência cotidiana num conjunto de representações. O estudo sobre o 

patrimônio oferece múltiplos campos dentro do ensino de História, um deles é a 

memória que permite relacionar sociedade e patrimônio, a memória coletiva como um 

fio condutor que integra a sociedade, se torna importante no contexto escolar para 

instituir valores e o incentivo à preservação de bens culturais, além de exercitar o 

imaginário e conceitos sobre a diversidade cultural na sala de aula. 

O patrimônio como incentivo à pluralidade cultural se dá pelo seu conceito ampliado 

pela legislação, atualmente, englobando bens materiais e imateriais que contenham 

valores culturais: da memória ou de identidades em referência a diversos grupos sociais 

brasileiros, envolvendo, em geral,  “bens culturais históricos, ecológicos, artísticos e 
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científicos” (BITTENCOURT, 2005, p. 278). Estes novos conceitos contribuem para 

que setores “não privilegiados” possam ser também preservados e rememorados, e a 

expansão dessa valorização cria novas oportunidades para a educação patrimonial em 

âmbito local, tendo como referência também os bens cultuais contidos na própria cidade 

contribuindo para uma maior difusão à comunidade em geral, e uma maior observação 

do local e do regional no contexto escolar, pois a LDB em lei 9394/96 artigo 26 institui 

práticas que tomem, como ponto de observação, as características locais e regionais nas 

esferas: social e cultural.  

Além disso, os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) – PCNS indicam o 

incentivo à diversidade e a interdisciplinaridade como instrumento integrante da 

aprendizagem, assim, o uso da educação patrimonial se torna ainda mais apropriado, ao 

passo que, atrelado à História local contribui para um resultado efetivo no 

desenvolvimento educacional de crianças e jovens como é apresentado em algumas 

experiências realizadas em projetos. Como por exemplo: “Conhecer para Preservar” de 

Ricardo Oriá em sua aplicação em Fortaleza, que assim como cultivam princípios de 

preservação do patrimônio, atenta-se também para a intenção de abrir caminhos para o 

conhecimento de outras memórias, estas que nem sempre são lembrados, consagrados 

ou reconhecidos pela História oficial, espaços que carregam significados e que correm o 

risco de serem esquecidos. 

A importância em desvendar esses diversos “locais da memória” cria possibilidades 

para o reconhecimento destas frente a toda a população de uma localidade, e marca a 

valorização não só dos monumentos relacionados aos domínios políticos ou de poder 

como também a outros bens que guardam significados sociais, desmistificando a 

imagem, por muitas vezes equivocada da História como o estudo somente dos “grandes 

acontecimentos políticos”. Essa valorização é essencial para a preservação de bens 

patrimoniais enquanto a modernidade aflora e antecipa as ações de mudança. 

A exemplo do projeto citado acima de Ricardo Oriá, sendo sua intenção o 

reconhecimento, por parte das crianças, dos pontos fundamentais e não somente dos 

reconhecidos pela elite política ou econômica da cidade, o nosso propósito é também 

despertar um olhar para os pontos importantes, enquanto formadores da cidade de 

Ituiutaba-MG, que são “esquecidos” ou desvalorizados. Acreditamos ser a educação 

uma importante aliada à tentativa de preservação para a “não destruição” de lugares 

importantes da memória e da identidade cultural da cidade. 

“A busca pela preservação de nossa identidade cultural é o objetivo primeiro 

de toda política de proteção dos bens culturais. Essa política nasce de um 
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comprometimento com a vida social. O acervo a ser preservado, recebido de 

gerações anteriores ou produto do nosso tempo, será referido como 

‘histórico’ por sua significância, por sua maior representatividade 

social”.(TOLEDO, 1994, p. 81). 

 

Assim como fica explícita na citação acima, pretende-se sugerir métodos para a 

tentativa de preservação do patrimônio local, visto que este representa significado para a 

população e ainda maior para a História que se sustenta nas investigações ao passado e 

ao que este representa ao presente, por meio da educação, com especial atenção à 

educação patrimonial que utiliza o patrimônio como objeto de conhecimento e que 

tende a se expandir para além dos muros da escola, segundo Horta (2003), podendo 

alcançar toda a comunidade. 

  

Objetivos: 

 

A presente pesquisa tem como objetivo geral analisar e conhecer os lugares da 

memória da cidade de Ituiutaba-MG e seus bens culturais tombados ou não como 

patrimônio, e partindo dessa análise, apresentar, possíveis caminhos para o 

aprimoramento de práticas educativas no ensino de História, especificamente, ao que 

tange a aplicação da História local e da educação patrimonial - tomando por base os 

novos planejamentos escolares - na tentativa de despertar um olhar mais aguçado sobre 

a questão patrimonial na cidade de Ituiutaba-MG por parte dos alunos e professores, 

levando essas questões ao domínio da comunidade, inter-relacionando-as com o 

cotidiano, fazendo com que os alunos se sintam parte integrante da sociedade e da 

História e que leve até ela o reforço à consciência de patrimônio e preservação de bens 

contidos na cidade, aumentando assim as possibilidades de conservação do patrimônio 

público local e o planejamento de projetos de incentivo à preservação deste. 

Partindo do objetivo geral, alguns objetivos específicos apresentados pelo trabalho 

são: contribuir para os campos de  pesquisa local; produzir propostas de incentivo ao 

trabalho com a História local em sala de aula de forma mais abrangente, contando com 

atividades que levem ao aluno à percepção mais efetiva dos significados culturais da 

cidade em que vive; a formulação de atividades que integrem o patrimônio aos alunos 

para uma maior familiarização com a questão patrimonial em geral, formando 

concepções de patrimônio e sentidos de preservação deste, trazendo para o âmbito local, 

elevando assim a compreensão de cidadania dos alunos de ensino fundamental ou médio 
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e  desenvolvendo a prática da construção do conhecimento histórico de forma 

diferenciada, partindo de si, se colocando como parte integrante da História e aumentar 

os campos para oportunizar reflexões críticas sobre as questões sociais, econômicas e 

políticas da região. 

É neste sentido que esta pesquisa pretende dar a sua maior contribuição, escavando, 

descobrindo e divulgando, camadas reveladoras de circunstâncias singulares, sugerindo 

assim que a história pregressa de Ituiutaba venha sendo plenamente realçada ou (re) 

elaborada por diversas perspectivas, e através do ensino de História, entendemos que 

esse quadro tem chances de ser enfatizado, pois através da educação patrimonial, campo 

promissor integrado nos novos parâmetros curriculares de História, pode se estabelecer 

relações entre a memória e a História da cidade ampliando o olhar das pessoas que 

residem nesta. 

 

Metodologia: 

 

Para a realização da pesquisa foram feitas investigações arquivísticas, consultas nos 

acervos documentais contidos nos domínios municipais da cidade, especificamente nos 

órgãos de cultura para relacionar e selecionar bens e pontos importantes da cidade. 

Foram feitas visitas a tais locais para o levantamento da documentação de bens 

históricos da cidade de Ituiutaba para a pesquisa de suas situações quanto ao 

tombamento como patrimônio. Após a consulta de alguns dos bens arquitetônicos 

elencados, em conjunto com outros locais levantados pela equipe como locais de 

memória, não listados, importantes para a formação da cidade de Ituiutaba-MG, foram 

feitas visitas a todos esses locais para verificar os seus reais estados e, em seguida, a 

busca por informações documentais e pesquisas sobre algumas áreas não registradas 

como possíveis de tombamento. 

Além da procura pelos arquivos e visitações aos locais, foram feitas pesquisas ao 

comportamento educacional frente à temática e visitas aos locais mais freqüentados 

pelas escolas enquanto práticas que envolvem o saber histórico e a educação para a 

cidadania que englobam a questão patrimonial. Por meio da documentação encontrada 

no local incluindo questionários, foi analisada como se apresenta a questão pela 

educação local. 

A partir de constatações, foram atribuídas pela equipe, algumas possíveis medidas 

que auxiliem nas práticas educacionais locais quanto aos conceitos de patrimônio 

trabalhados pelo ensino de História. Dentre elas foi salientado um planejamento de 



784 

 

roteiro de visitas a alguns locais importantes da memória local por parte de alunos de 

nível fundamental ou médio acompanhados dos respectivos professores com a intenção 

de trabalhar conceitos e a aplicação destes.  

Este roteiro teria a composição de alguns pontos da cidade que carregam importância 

para diversas camadas da sociedade local promovendo a inclusão e difusão de valores 

sociais no âmbito educacional da cidade.  

 

 

Desenvolvimento: 

 

Para o desenvolvimento do trabalho, tendo em pauta a metodologia utilizada, foram 

realizados alguns dos passos eleitos pela equipe, como tentativa de reunião de 

documentos de bens materiais da cidade. Já no início de nossa pesquisa nos deparamos 

com algumas dificuldades, constatamos, por exemplo, que o acervo historiográfico 

sobre a cidade de Ituiutaba, disponível para consulta, era bastante escasso e que os itens 

tombados ou protegidos e catalogados, e que fazem parte do acervo oficial do 

município, que se encontra sobre a gestão da Fundação Cultural, é bastante reduzido. 

Estas adversidades nos chamaram a atenção para o fato de que, uma cidade com 189 

anos de história produziu, seguramente, um acervo cultural muito mais amplo e que este 

como já dissemos na sua maioria não foram catalogados, por mero descaso ou 

desconhecimento pelos órgãos competentes. Mas uma afirmativa é possível ser feita: 

eles existem em parte ou na íntegra e estão guardados em diferentes lugares da memória 

da cidade e da sociedade tijucana e devem ser resgatados, tornando-os conhecidos e 

disponibilizando-os como forma pública de produção de conhecimento. A partir daí, 

este passou a ser o nosso grande desafio, ou seja, buscar representações e apropriações 

que revelassem mudanças físicas, sociais e identitárias a partir de um olhar interior no 

sentido de comparar os significados do hoje com o ontem, buscando uma interação na 

vida dos que habitam esta cidade e os diversos ciclos transcorridos até aqui. 

Quando observamos a cronologia local, no seu eixo evolutivo, podemos claramente 

perceber, através da sucessão de ciclos, que a cidade viveu: o da mineração, o agrícola, 

que tanto a marcou positivamente, o da tímida industrialização, e podemos hoje 

percebê-la num eixo de decadência pró-temporal, sem que estas vertentes estejam 

devidamente representadas no seio cultural da população local, e se assim persistir, as 

pessoas que vivenciaram parte dessa realidade ainda se lembrarão dos fatos, alguns 

jovens terão ouvido falar sobre eles, e os seus sucessores simplesmente desconhecerão 
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completamente a trajetória de seus antepassados, tirando-lhes a possibilidade de 

pertencimento da cidade diante da modernidade que se apresenta galopante.  

Durante o andamento das pesquisas, procuramos buscar veracidade para as possíveis 

hipóteses colocadas quanto à problemática em sua elaboração. Para isso procuramos 

reconstruir o histórico da cidade mais atenciosamente reunindo fontes quantitativas 

como o IBGE (2005) e qualitativas como em RODRIGUES (1988), diminuindo assim 

os riscos de cometer equívoco quanto à sua formação. Em estudos realizados, 

historicamente os primeiros habitantes da região foram ameríndios pertencentes ao 

grupo “Gê”, também conhecidos como Caiapós. Seus vestígios, ainda são encontrados 

através de estudos arqueológicos realizados as margens dos rios Prata e Tijuco. Os 

Ameríndios diante da chegada dos exploradores brancos, inicialmente resistiram mais 

acabaram por migrar para os Estado de Goiás e Mato Grosso. Segundo narrativa do 

professor e historiador Edelweis Teixeira, várias expedições foram feitas para explorar 

esta região central das Minas Gerais, situada entre os rios: Grande e Paranaíba. Como 

resultados destas incursões surgiram vários povoados, dentre os quais o de Ituiutaba, 

que surgiu a partir da sesmaria doada ao pai de José da Silva Ramos em carta datada de 

1753, cujo propósito inicial era o de construir uma capela que atendesse a fazendeiros 

da região. Esta capela só edificada no ano de 1832, ao entorno da qual se ergueram as 

primeiras moradias, que deram origem à cidade. Após sua consolidação político-

administrativa a cidade chamou-se num primeiro momento: Arraial de São José do 

Tijuco (1839), Vila Platina (1901) e finalmente em 1915 foi elevada à condição de 

cidade, recebendo o nome de “ITUIUTABA” que tem origem e significado indígena: 

“cidade do rio Tijuco”. 

Em sua trajetória Ituiutaba já percorreu quase 189 anos, desde a sua fase mais 

primitiva de organização social, portanto óbvio que já produziu um considerável 

patrimônio histórico cultural, uma vez que o decurso do tempo, forma ou delimita 

aquilo que se torna histórico, em razão de sua representatividade simbólica, para as 

gerações vindouras, como bem salientou Telles, falando sobre as edificações da cidade: 

“Uma cidade sem os seus velhos edifícios, é como um homem sem memória”. 

(TELLES, 1977. P.12). 

 Portanto não é incorreto afirmar que o patrimônio arquitetônico de uma cidade 

contempla grande significado histórico, mas não como sendo o único, ou, o mais 

importante, mas sim como sendo parte integrante do amplo e variado universo que 

compõe o patrimônio cultural de um povo, ou de uma nação, pois serve como elo de 

ligação entre o passado e o presente, dando-lhe o sentido de continuidade e atribuindo 
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valores que compõe  a memória coletiva, demonstrando por meio desta uma 

determinada tradição. Por isso entendemos a relevância de sua preservação, na medida 

em que estando ele “vivo”, as pessoas que o cercam possam usufruir dele, como se ele 

estivesse neste contexto, unindo o corpo e a alma da cidade, onde o prédio, o 

monumento ou a praça faça sentido aos olhos, hoje tão voltado para o moderno. 

 No entanto, determinar o que uma sociedade deve ou não manter preservado 

para o seu futuro deve ser um ato de decisão pública, e de interesse de toda a população, 

pois representa suas culturas históricas, sendo isto, algo essencial para a determinação 

de como uma sociedade tratará o seu passado e fará a ligação deste com as memórias 

locais. Com base no trabalho de campo realizado pelo grupo, no decurso do 

desenvolvimento da pesquisa, nos deparamos com uma realidade, bastante distante das 

pretensões ou metas que demonstrem a presença de valorização ou reconhecimento da 

pluralidade cultural no município de Ituiutaba, o diagnóstico feito, constatou em curto 

período de pesquisas uma situação de descaso e destruição do rico patrimônio cultural 

da cidade e esta realidade nos levou a considerar algumas hipóteses, que justifiquem 

este quadro que coloca Ituiutaba em nosso entendimento, na contramão da valorização 

Histórica Cultural que é defendida mundialmente por correntes de pesquisadores, 

cientistas, historiadores e que é amplamente difundida nos meios acadêmicos. Esta 

realidade local nos levou a seguinte pergunta: Porque preservar? 

 De acordo com o dicionário Aurélio, preservar é livrar de algum mal, manter 

livre de corrupção, perigo ou dano, conservar, livrar, defender e resguardar. Todas essas 

providências deveriam estar incidindo sobre uma amostragem representativa da 

totalidade dos elementos que compõem o amplo Patrimônio Cultural da cidade tijucana; 

sobre todos; porque havendo tal entrelaçamento entre eles, se um deles não é guardado 

o conjunto se desarmoniza e se desequilibra o que no fundo não é desejável, pois o 

resultado demonstraria um retrato da realidade cultural local desarticulado. Se devemos 

preservar as características de uma sociedade, teremos forçosamente que conservar as 

suas condições mínimas de sobrevivência, todas elas sem exceção. Assim, deveriam ter 

prioridade de atenção os elementos componentes dos recursos tanto materiais quanto os 

imateriais, representados no saber social. Pois, preservar não é só guardar alguma coisa, 

um objeto ou uma construção. É também gravar depoimentos, sons, manter vivos, 

mesmo que alterados usos e costumes populares. Devemos então, garantir a 

compreensão de nossa memória social preservando o que for significativo dentro de 

nosso vasto repertório de elementos componentes do Patrimônio Cultural. Não seria 

também a modernidade sempre presente, por desejo de seus habitantes um possível 
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causador deste fenômeno?  Guiomar de Grammont (1998) descreve esta situação com 

palavras fortes: 

“A distância entre as autoridades e o povo é a mesma daquela entre a 

sociedade civil e o passado, devido à falta de informação, ainda que os 

habitantes das cidades coloniais dependam do turismo para sua própria 

sobrevivência. Quem são os maiores inimigos da preservação dessas 

cidades coloniais? Em primeiro lugar, a própria administração, não afetada 

pelos problemas sociais e ignorantes das questões culturais em geral, às 

vezes, os moradores também, inconscientes da importância dos monumentos 

contribuem para a deformação do quadro urbano. Novas janelas, antenas 

parabólicas, garagens, telhados e casas inteiras bastam para transformar 

uma cidade colonial em uma cidade moderna, uma mera sombra de uma 

antiga cidade colonial, como é o caso de tantas delas”. (GRAMMONT, 

1988, p.3). 

Ainda dentro do contexto, de priorizar a modernidade desenfreada, governos 

municipais têm realizado demolições de monumentos isolados ou mesmo de um 

conjunto deles, para permitir a abertura de vias públicas ou para possíveis construções 

futuras, isso nos recorda a chamada “regeneração” de Pereira Passos em 1898, que 

ocorreu no Rio de Janeiro para a modernização da capital do Brasil na tentativa de uma 

(re) construção da memória. “Conjuntos” característicos de épocas, desaparecem ou já 

desapareceram nesse culto à modernidade. Igualmente, esses mesmos governos locais, 

sonhando com uma atualização das suas respectivas cidades, permitem a construção de 

edifícios com a anterior demolição de exemplares preciosos do acervo arquitetônico. A 

ausência de um assessoramento adequado por parte de técnicos e arquitetos 

preservacionistas têm permitido ser reduzida a pó boa parte do patrimônio cultural.  

 Outra possibilidade que consideramos foram os interesses econômicos locais 

através de análises. A especulação imobiliária nas áreas urbanas tem sido a principal 

fonte de destruição do patrimônio histórico, isso tem acontecido também na cidade de 

Ituiutaba. A valorização espacial urbana tem gerado a demolição dos antigos casarões 

para em seu lugar serem construídos prédios ou às vezes simplesmente para livrar-se da 

possível ameaça do tombamento. Constatamos alguns fatos ocorridos nestas 

circunstâncias na cidade. 

Refletimos acerca dos fatos e enquanto na Europa existem prédios de 300, 

500, 600 anos, no Brasil, imóveis de 80, 100, 150 anos estão maltratados, com os belos 

trabalhos artesanais de ferro tomados pela ferrugem, o cupim consumindo o madeirame, 

a ação do tempo se fazendo sentir nas paredes, predominando, igualmente, a falta de 

pintura das fachadas. Tais prédios, cuja falta de conservação se deve à inércia dos 
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proprietários, são presas fáceis para as grandes imobiliárias, que se acercam dos 

relapsos detentores dos mesmos com propostas tentadoras, e sem qualquer hesitação são 

os mesmos vendidos ou até trocados por área construída, e no lugar do monumento 

importante, surge o novo prédio moderno. 

 A partir daí consideramos algumas possíveis propostas para o incentivo à 

cidadania para uma maior percepção quanto à questão patrimonial na cidade. Propostas 

que desvendem a participação de crianças e jovens como agentes históricos de seu 

cotidiano e de seus espaços. É possível que a solução para esse desenvolvimento esteja 

na mudança das ações educativas no campo da história, deixando de restringi-la ao 

interior da sala de aula, levando o aluno a refletir através de perguntas que o façam 

compreender o mundo e o espaço ao seu entorno, mostrar que a cidade em que vive é 

um espaço plural, composto por diferentes culturas, identidades e constantes conflitos e 

disputa pelo poder, que estas manifestações estão nas ruas, nas praças, na escola ou 

lugares da memória e de alguma forma consciente ou inconsciente, esta trajetória da 

cidade da qual ele faz parte, será transmitida as gerações futuras, proporcionando 

questionamentos e reflexões a cerca do espaço urbano onde ele se insere como sujeito,  

como afirma REGO (2007): 

 

“Os espaços cotidianamente vividos (o pátio e o prédio da escola, o bairro e 

seus diferentes lugares, a urbanidade ou a ruralidade) são espaços plenos de 

perguntas a serem feitas, problemas a serem discutidos, de soluções a serem 

pensadas”. (REGO, 2007, p. 9). 

Tendo em vista a análise conjuntural sugerimos o aprimoramento da educação 

patrimonial por meio de algumas práticas educativas que podem ser aplicadas com 

atividade complementar. Uma delas seria a criação de um roteiro de visitas a locais de 

“guarda da memória” da cidade, onde não apenas os bens patrimoniais tombados seriam 

contemplados nesta visita, mas também lugares e manifestações culturais não 

consagrados pela história oficial poderiam ser incluídos. Na cidade de Ituiutaba-MG 

tem-se o tombamento oficializado de sete bens culturais onde citamos: a Praça Cônego 

Ângelo (decreto nº 5.778 de 10/04/2006), a Escola Estadual João Pinheiro (decreto nº 

5.780 de 10/04/2006), a Ponte Raul Soares (decreto nº 5.777 de 10/04/2006), o Parque 

do Goiabal (decreto nº 5781 de 10/04/2006), o MUSAI (Museu Antropológico de 

Ituiutaba), (decreto n º4.519 de 16/04/1999) e finalmente as Panelas Indígenas (decreto 

nº 5.242 de 03/04/2003), estas últimas, resultado das inúmeras escavações 

arqueológicas existentes neste município. Como opção a esta listagem oficial, 

sugerimos a visita à Ponte Velha, exemplo marcante do esquecimento de fase histórica 
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vivida por esta cidade até meados dos anos 60 do século XX, onde a cidade ostentava o 

título de “Capital do arroz”, o meio de transposição das águas do Rio Tejuco que 

banhava a cidade até então passou despercebido após a sua derrubada pela enchente em 

meados de 1958. Outros pontos que devemos considerar e que confirmam a fase 

“dourada” do Arroz na cidade são os vários imóveis que davam abrigo às máquinas de 

beneficiamento da época, que hoje são usados para outros fins, como comercio 

varejista, templos religiosos ou quando não, são derrubados e explorados com fins 

especulatórios, fazendo com que se perca  importante patrimônio arquitetônico. As 

possibilidades são muitas, e os exemplos acima somente reforçam o grau de riqueza 

cultural e patrimonial a serem exploradas pelos agentes educacionais e pelos alunos. 

Outro componente deste universo que necessita de atenção por parte dos educadores, 

e que sugerimos como proposta, por trazer um vasto campo de promoção da educação 

patrimonial, é a visita ao museu, que como demonstram as pesquisas desenvolvidas, 

vem sendo feitas, mas não contemplando todas as possibilidades de aprendizagem que 

lhes é oferecida. As mensagens que são transmitidas quando da visita educativa ao 

museu levam ao melhor entendimento “in loco”, a percepção visual faz com que aquele 

determinado tema apresentado fique mais nítido na memória do visitante. Isto acontece 

também com o aluno que usara deste momento para formar uma opinião mais concreta e 

que ele poderá ser usado na formação dos conceitos de preservação, e da importância 

cultural para a sociedade. Em Ituiutaba MG, a presença do MUSAI – Museu 

Antropológico de Ituiutaba abre caminhos importantes, seu acervo sobre a história da 

cidade, sua origem, as influências indígenas, caboclas e escravas devem ser 

aproveitados intensamente, porém, como demonstra estudo realizado sobre o museu 

através de análise da documentação apresentada por este foram observados os seguintes 

resultados: a pesquisa demonstra, por exemplo, a preparação inadequada dos alunos 

para que possam melhor explorar o acervo que disponibiliza o museu, outra observação 

importantes é que apesar de quase todos os professores, terem respondido que a visita 

atendeu as suas expectativas, observa-se nas respostas que os objetivos eram diversos e 

não direcionados especificamente a algum eixo temático pré-definido. 

Diante da representatividade da pesquisa, propomos a criação pelo MUSAI de um 

departamento de ação educativa destinados aos docentes, onde antes da visita 

programada pela escola, fariam uma atualização de conhecimentos relacionados  a 

possíveis temáticas, facilitando o posterior ensino do tema e até mesmo estimulando-os 

a promover pesquisas na área estudada. Propomos também a produção de kits 

educativos, compostos de material didático-explicativos e até mesmo de material 
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arqueológicos e etnográficos, possibilitando o empréstimo de réplicas do acervo à 

escola, onde seriam de grande valia nas discussões sobre o tema. Um projeto 

pedagógico com estas características já é implementado segundo Adriana Mortara 

Almeida, com sucesso pelo MAE – Museu de Arqueologia e Etnologia da USP-SP.  

 Outro fator observado na cidade, em relação às visitações ao museu, foi 

constatação de um déficit de conhecimento por parte da população, em geral, sobre a 

existência do museu, suas funções, os eventos por ele promovidos; sendo que 

encontramos como possível explicação a pouca divulgação deste junto à comunidade, 

como pode ser observado no seguinte gráfico feito pelo grupo utilizando dados da 

pesquisa realizada pelo próprio MUSAI no período de 20 a 22 de janeiro de 2009: 

 

 

 

 

Acreditamos ser responsável por estes índices o uso do museu através das visitações 

ocorridas, e talvez um maior incentivo por parte do próprio órgão de cultura – como o 

departamento de ação educativa citado acima – melhoraria sua divulgação perante a 

comunidade, uma vez que efetuando um bom uso em visitações por parte dos alunos 

levados até lá, em práticas educativas, tornar-se-ia possível uma divulgação aprimorada 

junto à sociedade, exercendo este um maior significado para a população e, 

conseqüentemente, uma maior freqüência destas nos eventos e exposições realizadas em 

suas dependências, despertando um maior interesse coletivo e o gosto pela visita. 
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Conclusão: 

 

 Diante das questões inseridas neste estudo, refletimos acerca da realidade escolar 

da cidade de Ituiutaba, no âmbito histórico-cultural, fazendo-se necessário enfatizar o 

uso da educação patrimonial como possível solução na valorização tanto da arquitetura 

urbana, como também lugares, que até então não são considerados como ponto de valor 

para a memória da sociedade local, mas que apresentam tal importância.  

 Consideramos diante as reflexões expostas aqui, para que sirvam de um impulso 

inicial, onde na cidade de Ituiutaba possam ser bem aproveitados ideais de educação 

patrimonial, memória e história local, fazendo com que gerações futuras possam estar 

melhor conscientizadas sobre o tema.    

Dessa forma nossa pesquisa procurou dar ênfase ao patrimônio cultural como 

recurso pedagógico, propondo, a revalorização dos bens tombados, a eleição de novos 

componentes para o acervo com a participação efetiva dos educandos, resultando numa 

iniciativa que propicie a valoração do bem público, através do reconhecimento dos 

referenciais culturais, onde os habitantes da cidade possam neles se reconhecer como 

referencial histórico que lhes permitiu chegar até aqui. 

 Assim disponibilizamos esta pesquisa como sendo uma forma de contribuição e 

a colocamos como fonte de informações, por traçar uma diagnose histórico-cultural do 

município sobre uma nova ótica, ensejando elementos estimuladores à sua continuidade 

e aprimoramento como colaboração científica na produção de conhecimento. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O trabalho aqui descrito é parte de um projeto de pesquisa de Mestrado, em 

desenvolvimento, junto ao Instituto Superior de Educação e Teologia (INSET), dentro 

da linha de pesquisa da Psicanálise, Educação e Sociedade, tendo como área de 

concentração a Educação Inclusiva. 

 Para tal, justificamos que o presente estudo se baseia inicialmente no 

levantamento de dados e referências bibliográficos, acompanhados pela reflexão e 

discussão sobre o tema abordado por nossa pesquisa em torno da problemática que 

envolve a ansiedade acima da média referente aos portadores de necessidades especiais 

e da possibilidade de terapia com o uso de atividades lúdicas.  

A nossa atuação de quase 20 anos, enquanto docente, despertou o interesse e 

conduziu-nos a observar e questionar que freqüentemente as crianças com deficiência 

auditiva, ao participarem das brincadeiras e jogos (atividades lúdicas) apresentavam 

sinais de tensão e irritabilidade, advindas da falta de segurança e ansiedade provadas 

pela expectativa do estímulo desencadeador, que quase sempre são estímulos sonoros 

(sejam voz de comando, apito, ou outro som qualquer). 

Ciente de que as atividades lúdicas são elementos presentes e importantes na 

educação destas crianças, tentamos avançar na direção dos tipos de jogos e brincadeiras 

que mais facilmente despertariam o interesse e aceitação destas crianças e adolescentes 

sem causar os referidos problemas como tensão e ansiedade ao esperarem o início das 

atividades lúdicas. 

O tipo de deficiência abordada neste trabalho é a do tipo Sensorial Auditiva, que 

se caracteriza pela perda da capacidade de recebimento e/ou interpretação dos sons. Esta 
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perda traz consigo problemas sérios na produção da fala e linguagem, 

conseqüentemente dificultando a comunicação. 

Esta dificuldade de comunicação, provocada pela dificuldade ou ausência da 

linguagem oral, tem como conseqüências o afastamento social, a insegurança frente a 

novas situações, a diminuição da auto-estima, entre outras. Isso se caracteriza como 

sendo uma das principais hipóteses para a nossa investigação científica. 

Portanto, salientamos a importância de pesquisar os motivos e as conseqüências 

desse processo de como as pessoas, portadoras de determinadas “deficiências”, foram 

vistas apenas tendo como foco suas limitações ou déficits,  principalmente as crianças.  

Hoje, sabemos que na realidade, todas “à sua forma”, têm qualidades e 

potencialidades a serem trabalhadas, a fim de como qualquer pessoa possa contribuir na 

sociedade em que vive. 

A perda auditiva constitui nossa principal abordagem de discussão, quando 

adotamos para o desenvolvimento do processo de investigação o conceito de que ela, é 

entendida, de duas formas: 

a)  como perda neurosensorial quando atinge o ouvido interno,cóclea ou nervo 

auditivo, e  

b) como perda condutiva quando  o problema acontece na região orelha (pinna), 

no canal ou membrana auditiva, ou então nos ossículos do ouvido médio.  

Como bem colocou Solomon(1982) e Bevilacqua(1987), a comunicação é parte 

importante do desenvolvimento do homem, na medida em que é através dela que ele, 

homem, se relacionamos com o outro, informando suas idéias e sentimentos. 

A comunicação, especialmente entre as crianças, tem valor ainda maior já que 

através dela conceitos e valores são expostos, propiciando um desenvolvimento a 

pessoas ainda em formação cognitiva e social. 

Para ilustrar a introdução à temática abordada por nossa pesquisa, apresentamos 

abaixo a figura do aparelho auditivo. 

 

 

 

 

Fig 1. Aparelho auditivo 
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(Fonte: Site da empresa Siemens – Hearing Solutions) 
 

A perda auditiva leva o deficiente a ter dificuldades sociais e de personalidade, 

pois produz secundariamente com certeza, um ambiente sócio-familiar muito propício 

ao aparecimento de manifestações sociais e individuais inadequadas (Myklebust, 1989 

apud Fernandes, 1990)  

 

Quadro 1. Grau de perda auditiva e seu significado educacional 

 

Nível de 

Perda 

Percepção Implicações educacionais e de Som 

Leve 27-40 dB Tem dificuldade em ouvir sons distantes. Pode 

precisar sentar-se em lugar especial e Terapia da 

fala. 

Moderada 41-55 dB Compreende a fala de uma conversa. Pode não 

acompanhar discussão em classe. Pode precisar de 

Aparelho Auditivo e Terapia Especial. 

Moderadament

e Grave 

56-70 dB Precisa de Aparelho Auditivo, Treino 

auditivo, Treino intensivo de linguagem.   

Grave 71-90 dB Consegue ouvir só sons próximos. Às vezes é 

considerado surdo. Precisa de Educação Especial, 

Aparelho Auditivo, Treinamento de linguagem e fala. 

Profunda 91 dB - + Pode perceber sons altos e vibrações. Confia 

bem mais na visão do que na audição para processar 

informações. É considerado surdo 

(Fonte: Rezende & Martins, 1993)   

 

Como podemos observar no quadro 1, quanto maior a perda, mais atenção e 

cuidados são requeridos para diminuir os transtornos e as dificuldades encontradas na 

educação destas pessoas. A partir das perdas ‘moderadamente grave’ teremos que contar 

com pessoal especializado na educação destas classes ou grupos, além de precisar de 
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acompanhamento constante de Fonoaudiólogas, profissionais de comunicação de Libras 

( Interpretes) e salas recursos. 

O ambiente mencionado provoca na pessoa com necessidades especiais, 

principalmente nas crianças, comportamentos psicológicos nem sempre adequados, 

como no caso desta pesquisa, o aumento da ansiedade. 

Tendo como base Davidoff (2001, p. 390), pode-se conceituar, a ansiedade 

como sendo “um sentimento de antecipação de perigo, tensão e sofrimento, quase 

sempre seguido de esquiva ou fuga da situação que o produza”. Necessário esclarecer 

que algumas vezes usa-se o termo angústia, como no caso das referências feitas por 

Fernandes (1997, p.346). 

Já Sacristán em Resh; Assunpção Jr. (2006), afirma que “ansiedade é uma 

emoção desagradável característica, induzida pela antecipação de um perigo ou 

frustração, e que ameaça a segurança, homeostase, ou vida do indivíduo ou do grupo 

social a que pertence”. 

Para Sperling (1999, p. 207), “o medo contínuo como resposta a um problema 

futuro é o que caracteriza a ansiedade”, já que para ele, o medo normal se refere a uma 

resposta à ameaça presente imediata. Ele classifica a ansiedade média e contínua como 

“preocupação” e a intensa e ocasional chama-a de “pânico”.   

Este posicionamento de Sperling (1999) é importante na medida em que vemos 

que a preocupação é comportamento aceito e por vez necessária, já que nos protege 

contra ameaças do dia-a-dia. Mas vemos que esta preocupação ao se tornar constante e 

fora dos limites provoca transtornos mentais. 

No quadro abaixo, vemos os critérios diagnósticos para a ansiedade infantil. 

 

Quadro 2. Critérios diagnósticos – DSM-IV  

 

Critérios Diagnósticos segundo DSM-IV 
 

Os transtornos ansiosos que acometem crianças e adolescentes são classificados de acordo com a DSM-

IV (Manual Diagnóstico e Estatístico da Associação Norte Americana de Psiquiatria em sua quarta 

versão) como: Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG), Transtorno de Ansiedade Social, Fobias 

Específicas, Transtorno de Ansiedade de Separação, Transtorno do Pânico e Transtorno Obsessivo – 

Compulsivo (TOC). O grupo dos transtornos ansiosos está freqüentemente associado com outros quadros 

psicopatológicos como transtornos depressivos, a distimia, o Transtorno do Déficit de Atenção e 

Hiperatividade/Impulsividade.   

Como todo perfil psicopatológico descrito nos manuais como o DSM-IV são conceitos, a definição dos 

critérios diagnósticos para delinear cada transtorno têm sido revisada e, conseqüentemente, modificada ao 
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longo dos anos. Para citar um exemplo das modificações ocorridas, hoje não se fala mais no Transtorno 

de Ansiedade Excessiva, este transtorno foi absorvido pelo TAG, da terceira para a quarta versão do 

Manual Diagnóstico e Estatístico da Associação Norte Americana de Psiquiatria. Também houve um 

aumento no tempo necessário para se diagnosticar um transtorno ansioso passando de duas para quatro 

semanas. 

 

(Fonte: American Psychiatric Association, 2005- traduzido) 

 

No caso da pesquisa mencionada através do Teste IDATE-C, procura-se a 

mensuração de valores tanto da Ansiedade Traço como também da Ansiedade Estado,  

para que assim possamos  entender a real situação do deficiente auditivo.  

A ansiedade traço é caracterizada pela presença de uma disposição relativamente 

estável para responder ao estresse, sendo uma tendência a perceber vasta gama de 

situações como ameaçadoras. Conseqüentemente, o traço diz respeito à parte da 

estrutura de personalidade do sujeito. Já a ansiedade estado, ao se referir a um estado 

emocional transitório, caracterizado por sentimentos subjetivos de tensão, que pode 

variar de intensidade todo tempo. Trata-se, portanto, de uma reação a situações de 

estresse, dentro de contextos específicos e em período relativamente breves. A 

ansiedade estado, por ser elemento emocional transitório, têm maior dificuldade em ser 

usado para comparação nos estudos científicos. 

Este estado emocional, conhecido como ansiedade, tem componentes 

psicológicos e fisiológicos, caracterizados internacionalmente no DSM-IV, tendo entre 

outros sintomas físicos: taquicardia (batedeira), tensão muscular, sudorese, dor de 

cabeça. No que se refere característica psíquica apresenta-se uma excitação exacerbada, 

uma aceleração do pensamento, planejando uma maneira de livrar do perigo, além da 

insegurança na tomada de decisões. 

O último componente desta tríade foi buscar o referencial teórico quanto às 

atividades lúdicas, pois se espera que sejam elas parte da solução dos problemas 

apresentados durante a pesquisa. 

As atividades lúdicas, neste mundo globalizado e capitalista, ainda são vistas 

com certa reserva, já que durante o período em que o individuo estiver realizando-as ele 

não estará “produzindo”, e isto é algo, por vez, inaceitável dentro do sistema.  

De acordo com Rosamilha (1979), a Atividade Lúdica tem vários significados, 

conforme a situação onde é usada e por quem é utilizada. Sucintamente podem ser 

consideradas como atividades lúdicas: os jogos, as brincadeira, ou "atividades que 
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envolvam divertimento, alegria" (ROSAMILHA, 1979, p.3), podendo inclusive ser 

considerado como passatempo no caso de adultos.  

Como atividades lúdicas são entendidas como:  

- brinquedos menos estereotipados, menos consistentes, mais livres de regras e 

normas impostas; 

- atividades que não visam a competição em si, e sim a realização de uma tarefa 

de forma prazerosa;  

- tendo  sempre a presença de motivação para atingir certos objetivos, que 

quando alcançado, levam a procura de outro para novas gratificações. 

Há vários anos que o tema tem despertado nos estudiosos, a necessidade de 

demonstrar seus benefícios, aos verificarmos junto a Medeiros (1969) vemos que a 

utilização das atividades lúdicas, é por ela preconizada a mais de 30 anos, já que: 

 

“As Atividades lúdicas oferecem exercícios físico salutar e intenso, além de 

alegria, formas sadias e socialmente aceitas de explorar as próprias 

possibilidades e de descobrir o mundo a seu redor; prazer de criação, e 

notadamente, desafogo de dificuldades emocionais de sentimentos confusos 

de temores e fantasias, de conflitos e de agressividade, em situações de 

insegurança...” (MEDEIROS, 1969, introdução) 

 

 

Quando buscamos conhecer o pensamento de grandes nomes da educação e da 

psicologia, constatamos novamente que os mesmos defendem o uso dos jogos e 

brincadeiras como componentes inseparáveis do desenvolvimento humano.  

Piaget (1990) esclarece que o brincar é um aspecto de todo comportamento, pois 

ele está implícito na assimilação que o individuo realiza em relação à realidade. 

 Freud, colocava que "no curso do desenvolvimento infantil, essas fases 

transitórias de pensamento mágico e onipotente (que acontecem durante o jogo) 

ajudarão a controlar e regular a ansiedade...". (FREUD, 1926 apud ROSAMILHA, 

1979, p.30)  

Já Erikson (1987, p. 119), coloca que as crianças ao brincarem descarregam suas 

emoções, pois o ambiente restritivo demais cria obstáculos para a melhora da 

autoconfiança e auto-afirmação e daí ele indica o uso das atividades lúdicas para 

compensar as derrotas e as frustrações resultantes do uso limitado da linguagem.  

Entre algumas generalizações dos benefícios alcançados com a utilização das 

atividades lúdicas, são destacadas: 

- criação de novas combinações de experiências; 

- seletividade e disciplina intelectual; 
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- concentração aumentada; 

- autocontrole e autoconsciência facilitada; 

- aquisição e/ou desenvolvimento de empatia pelos outros 

- capacidade maior para pensamento abstrato, pela aprendizagem de substituição 

da ação pela imagem, em primeiro lugar. 

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 

O principal referencial teórico com relação à educação inclusiva, utilizado até o 

momento tem idéias e teorias de Rezende; Martins (1993), Kaplan; Sadock (1999),  

Kirk; Gallagher (2000), Matoan (2003), Januzzi (2004), Silveira (2008), às quais 

discorrem principalmente sobre a situação das pessoas com necessidades especiais na 

nossa sociedade e de como as deficiências sensoriais são abordadas na Educação. 

Estes estudiosos têm mostrado que o reconhecimento da pessoa com 

necessidades especiais passou por vários enfrentamentos como bem descreve Kirk; 

Gallagher (2000) ao colocar que: 

 

Primeiramente na era pré-cristã, tendia-se a negligenciar e a maltratar os 

deficientes. Num segundo estágio, com a difusão do cristianismo, passou-se a 

protegê-los e compadecer-se deles. Num terceiro período, nos séculos XVIII 

e XIX, foram fundadas instituições para oferecer-lhes uma educação à parte. 

Finalmente, na ultima parte do século XX, observa-se um movimento que 

tende a aceitar as pessoas deficientes e a integrá-las, tanto quanto possível, na 

sociedade (KIRK;GALLAGHER, 2000, p.6)  

 

 

Ora, conhecer quem são as pessoas com necessidades especiais e como elas são 

vistas na sociedade, é essencial para podermos compreender melhor ‘o viver’ destes que 

por motivos diversos, têm órgãos com problemas de funcionamento e que por isto 

necessitam de alguma forma de atenção especial. 

A leitura e o conhecimento de textos e reflexões dos estudiosos da área de 

psicologia e psiquiatria, também são importantes, pois possibilitam um entendimento do 

que seja a ‘normalidade’, e a partir dela verificarmos a necessidade ou não de terapias 

ou tratamentos. 

 

 

OBJETIVOS 
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Como objetivo principal, pretendemos durante o desenvolvimento desta 

pesquisa,  verificar através da aplicação do teste IDATE-C, em alunos da E.E. Álvaro 

Brandão Escola (escola de atendimento inclusivo para portadores de necessidades 

especiais na cidade de Ituiutaba – MG), qual é o nível de Ansiedade Traço 

(Questionário 1)  e qual é o nível da Ansiedade Estado (Questionário 2)  destas crianças 

especiais, já que este é um teste psicológico internacionalmente reconhecido, e tendo 

inclusive adaptações para crianças brasileiras feita pela  psicologa Dr. Ângela Biaggio 

(BIAGGIO, 1979) 

Para se atingir os objetivos propostos, em seguida pretendemos desenvolver 

atividades, brincadeiras e jogos no intuito de verificar em que nível se situa a ansiedade 

destas crianças quando participantes de atividades lúdicas. 

Dando prosseguimento, em outro momento desenvolveremos Atividades 

Lúdicas Selecionadas (A.L.S.), ou seja, atividades de jogos e brincadeiras em que os 

estímulos para início, execução e finalização, não sejam da ordem sonora (voz de 

comando, apitos, etc).  

Estas A.L.S. devem seguir os seguintes pontos de referência:  

- ser brincadeiras mais livres ou normas consensuais; 

- propiciarem atividades que não foquem tanto a competição, mas a realização 

dos desafios de forma prazerosa;  

- existir sempre a presença de motivação para atingir gradativamente os 

objetivos, o que produzirá novos motivos para seguir envolvidos e participativos. 

Outro objetivo importante de nossa pesquisa é discutir a deficiência auditiva sob 

a perspectiva das questões voltadas à ansiedade, pois essa vertente oportuniza a 

ampliação das possibilidades acerca de nossa temática.  

De acordo com Rezende;Martins (1993) “a ansiedade acarreta dificuldades de 

relação entre as pessoas, problemas de assimilação a novas experiências, o 

distanciamento entre a realidade e o sonho, conseqüentemente infelicidade, insegurança 

e neuroses”. Para eles também fica claro que as atividades lúdicas se bem escolhidas e 

corretamente aplicadas pode atuar como medida terapêutica de distúrbios cuja etiologia 

advém da ansiedade. 

O deficiente auditivo tem necessidade de uma atenção especial na escolha e 

aplicação dos jogos/brincadeiras, pois a dificuldade de comunicação e a impossibilidade 

de ouvir os estímulos, leva-o muitas vezes a estado de ansiedade, principalmente 

quando incluído em turma de “ouvintes”, onde comumente os estímulos 

desencadeadores da execução  dos jogos e brincadeiras são de ordem sonora. 
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No caso da criança com deficiência auditiva, em especial aquelas que estão no 

período de alfabetização, a atividade lúdica selecionada pode atuar como medida 

terapêutica de distúrbios cuja etiologia advém da ansiedade. Isto propiciará superação 

de medos e fortalecimento da confiança para enfrentar os problemas existenciais como 

pode se verificar no decorrer da pesquisa. 

Portanto, objetivamos a partir da análise dos dados recolhidos, tecer 

comparações e verificar como e quanto as atividades diferenciadas podem ou não ser 

usadas como medida terapêutica no controle da ansiedade em deficientes auditivos.  

 

 

 

METODOLOGIA 

 

 

Por se tratar de pesquisa que envolve um campo muito vasto de atuação e um  

leque de opções complexo, se procura fixar a atenção nas possibilidades e contribuições 

de estudos previamente elaborados, alguns deles inclusive  referência, na educação e na 

saúde.  

O levantamento e mapeamento das referências bibliográficas concentraram-se 

em três áreas distintas: Inicialmente estudo sobre os diferentes tipos de deficiências e 

como a sociedade trata as pessoas que as possuem; a ansiedade, além do estudo e 

reflexões sobre as atividades lúdicas, no caso específico desta pesquisa, feitas de forma 

seletiva para atender determinados grupos de crianças.  

Esta divisão dos referenciais bibliográficos direcionou a pesquisa para uma 

composição estrutural, que seguirá uma lógica indutiva.   

O universo escolhido é formado por um turma de 33 alunos da 1ª série da Escola 

Estadual Álvaro Brandão, escola está situada na cidade de Ituiutaba, atendendo crianças 

com idade 7 e 9 anos de idade.  

Estará sendo usada neste estudo uma turma de alfabetização, na modalidade 

inclusiva, já que nela estarão presente crianças ouvintes e crianças com deficiência 

auditiva tanto do sexo masculino como do sexo feminino. No tabela 1, é mostrada a 

composição em porcentagem de cada subgrupo. 

 

       Tabela 1.  Distribuição quanto ao sexo e ao número de ouvintes e D.As. 

 Ouvintes D.As. 

Sexo masculino 11 (33%) 8 (24%) 
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Sexo Feminino 9 (27%) 5 (16%) 

 

Preocupada em proporcionar melhores condições de atendimento, a escola conta 

com uma estrutura adequada ao atendimento a que se propõe, tendo em seus quadros  

profissionais uma equipe de docentes e pessoal administrativo preparados. Contam com 

professores especialistas, psicopedagoga, interprete de libras.  

Na parte de estrutura física conta com salas padronizadas a nível estadual, 

quadra poliesportiva, pátio interno com sombra e piso de cerâmica, além de material 

didático-pedagógico como “linha do movimento” e pintura de linhas e espaços motores.  

O material e os instrumentos a serem utilizados foram escolhidos com base nas 

necessidades apresentadas para que se obtenham os dados corretos, consistentes e 

específicos para esclarecimento das dúvidas e hipóteses levantadas.  

Constarão desta pesquisa os seguintes instrumentos: 

 

- Termo de permissão do espaço e horário  escolar  

Este documento será preenchido pela escola e conterá assinatura da Diretora I da 

16ª SRE  e da Diretora da escola. 

 

- Termo de autorização de participação no estudo (alunos) 

 

- Teste IDATE-C 

O Inventário de Ansiedade Traço-Estado: IDATE é uma escala de auto-relato 

que depende da reflexão consciente do sujeito no processo da avaliação do seu estado de 

ansiedade assim como de características de sua personalidade. Dessa forma, a escala 

mede dois elementos que compõem a ansiedade: Ansiedade- Estado, que se refere a um 

estado emocional passageiro, caracterizado por sentimentos subjetivos de tensão que 

podem ter intensidade variada de acordo com o ambiente e situação; Ansiedade-Traço, 

que se apóia  em diferenças individuais relativamente estáveis de reagir a situações 

percebidas como ameaçadoras com elevações de intensidade no estado de ansiedade. No 

caso deste estudo usaremos um inventário adaptado para ser aplicado a crianças com 

idade entre 7 e 10 anos que já possuem capacidade de leitura média (por isto o 

complemento [C ] ao final da sigla IDATE) 

 

- Ficha de Registro 
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A Ficha de Registro será composta de formulário com dados pessoais e histórico 

clinico das crianças, em especial com campos informativos sobre nível de audição e 

capacidade de comunicação. Será preenchido pelos pais ou responsáveis e entregue 

junto com o Termo de autorização de participação no estudo. 

 

- Plano de atividades lúdicas (com elementos desencadeadores sonoros e visuais) 

 

- Plano de atividades lúdicas selecionadas (com desencadeadores não sonoros) 

Por ser ponto de destaque na pesquisa, o plano de atividades lúdicas 

selecionadas (A.L.S.) ficou composto com as seguintes brincadeiras e jogos: 

" TIRO AO ALVO " 

 

DESENVOLVIMENTO -> cada criança vai ter direito de arremessar a peteca 

ou dardo em direção ao Alvo tentando acertar o centro. Sendo que cada criança terá 3 

chances para alcançar o melhor resultado. 

VARIAÇÕES ->  

- só valem arremesso com a mão esquerda 

- o Alvo ficará em Pequenos movimentos pendulares 

- soma-se o total de pontos das três tentativas 

 

 " TAMPINHA CAMPEÃ " 

 

DESENVOLVIMENTO -> cada criança terá em suas mãos certo número de 

Tampinhas (Ex: 5), em sua vez, ela fará deslizar pelo chão estas tampinhas, um de 

cada vez, procurando acertar o centro do circulo que valerá 10 pontos, em torno 

desde centro em outra circunferência maior valerá só 5 pontos e ainda noutra maior 3 

pontos. Soma-se os pontos no total das 5 tampinhas lançadas. Vencerá quem 

conseguir fazer o maior numero de pontos em cada rodada. 

VARIAÇÕES: - cada cor de tampinha deve ocupar um círculo diferente,  a 

pontuação terá outros valores, etc. 

 

 

" CAÇAR RATOS " 

 

DESENVOLVIMENTO -> Cada jogador deve atirar a bola da linha de saída, 

para com ela derrubar a latinha ( " o Rato "). Acertando ou não, recupera depressa a 

bola, vem correndo entregá-la ao companheiro seguinte e vai postar-se no fim da fila. 
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Quem derrubar a latinha repõem-na no lugar, marca pontos para sua equipe e 

correndo entrega à bolinha ao companheiro seguinte. 

 

 

" BOLA À PAREDE " 

 

DESENVOLVIMENTO -> O aluno deverá arremessar a bola na parede, 

seguindo de uma [Ação ] e depois tornar a pegar a bola sem que esta caia ao chão. 

* [Ação] = Movimentos rápidos com alguma parte do corpo. Ex: bater 

palmas, ficar em um só pé, dar um giro, cruzar os braços, etc. 

VARIAÇÕES - cada aluno deverá fazer uma seqüência completa de ordens, 

no final verificam-se erros e acertos, depois outro fará o mesmo, dando 

prosseguimento ao jogo. 

 

 " GATO ESCONDIDO " 

 

DESENVOLVIMENTO -> Ao sinal de início, os jogadores põem a passar 

adiante o saquinho de milho, procurando fazê-lo de maneira que o do centro não 

perceba com quem está. Quem está no centro vai tentar descobrir com quem está o 

saquinho quando parar. 

Todos os jogos e brincadeiras mencionados foram escolhidos por não necessitar 

em sua execução de ‘voz de comando’ para início e termino das atividades, visto que 

são tarefas a serem feitas por metas ou pontuações. Este procedimento utilizado é 

“ancora” a comprovação ou não da teoria levantada já que independe do nível de 

audição. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

A proposta para o desenvolvimento da pesquisa se estrutura inicialmente em seis 

capítulos, tendo os quatro primeiros capítulos, assim distribuídos: Introdução, 

Abordagem sobre deficiente e deficiência, Ansiedade, Atividades Lúdicas.  

Quando destacamos que pretendemos apresentar no capítulo 5 parte de campo da 

pesquisa, onde constarão os elementos do teste IDATE_C e sua aplicação, levantamento 

dos dados, discussão dos resultados, caso haja necessidade aprofundaremos o texto ao 

mencionarmos mais informações sobre o teste usado para levantamento do nível de 
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ansiedade, e seus critérios, já que este deve ser aplicado por profissional da Psicologia 

acompanhado de intérprete de Libras tendo em vista a exigência que as crianças 

precisam entender claramente as perguntas feitas nos questionários do Teste.  

No que concerne à conclusão do trabalho, inserida no capítulo seis, pretendemos 

confrontar as possibilidades ou não de comprovar a nossa hipótese proposta de que a 

aplicação atividades lúdicas selecionadas poderão beneficiar os deficientes auditivos. Já 

que não sendo necessário o uso da audição para a realização das brincadeiras e jogos, 

com ênfase às discussões sobre a presença dos pontos nocivos já mencionados estarão 

minimizados, temos por certo um ambiente mais seguro e de autoconfiança, princípio 

básico de uma terapia no trato da ansiedade. 

Consideramos oportuno discorrer sobre o escopo de nossa proposta de pesquisa, 

para que seja possível estabelecer o movimento e a relação teoria e prática, e entre o que 

já foi possível se realizar e o que se pretende dar continuidade. 

Todavia, para a apresentação neste Seminário, o recorte obedecerá aos primeiros 

resultados, bem como a apresentação e delimitação da nossa temática e, suas principais 

abordagens históricas e teóricas. Portanto, salientamos a discussão em torno dos 

principais elementos envolvidos na fundamentação, estruturação e desenvolvimento da 

pesquisa como um todo. 

Os procedimentos utilizados serão divididos em momentos assim ordenados: 

 

1º Momento - Reunião com pessoal de apoio à pesquisa, onde será feita uma 

sensibilização e esclarecimento a direção, professor, profissional de comunicação em 

Libras sobre as etapas que irão compor a pesquisa. 

 

2º Momento – Reunião com Psicóloga responsável pela aplicação dos testes, 

onde a troca de informação entre o pesquisador e a psicóloga produzirá o ambiente ideal 

para o levantamento dos dados que depois de analisados, serão discutidos à luz dos 

referenciais teóricos.  

3º Momento – Aplicação do Teste IDATE-C, Questionário 1 ( Mensuração da 

Ansiedade Traço) e Questionário 2 ( Mensuração da Ansiedade Estado), em situação de 

aula normal em sala. 

 

4º Momento – Realização de Atividades lúdicas diversas sem preocupação 

quanto aos estímulos e comandos com duração de 30 min, em seguida aplicação do 

Teste IDATE-C, Questionário 2 ( Mensuração da Ansiedade Estado). 



807 

 

 

5º Momento – Realização de Atividades lúdicas selecionadas onde a ênfase 

recaia sobre o uso de jogos e brincadeiras têm a preocupação quanto aos estímulos e 

comandos, que neste caso só poderão ser tátil ou visual. Também terá  duração de 30 

min, em seguida aplicação  do Teste IDATE-C, Questionário 2 ( Mensuração da 

Ansiedade Estado) novamente. 

Ao término dos momentos acima citados, poderemos substanciados por mais 

leituras e principalmente pelos dados recolhidos, desenvolvermos uma teoria consistente 

sobre a relação deficiente auditiva, ansiedade e atividades lúdicas selecionadas.  

Os pareceres e as discussões advinda de outros pares, quer sejam professores, 

estudiosos ou  pessoas que convivam com o problema da criança deficiente auditiva, por 

certo contribuirão sobre-modo, na medida em que acrescentarão vivências e 

experiências que confrontadas com a pesquisa gere um conhecimento mais útil e 

aplicável. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

Embora este trabalho não esteja concluído, pois faz parte de uma pesquisa em 

andamento, e não tenha esgotado as possibilidades e esmiuçado as questões sobre a 

temática das atividades lúdicas e as deficiências auditivas, instrumentalizado por meio 

da aplicação de testes às crianças, acreditamos que, a partir dele, seja possível apontar 

contribuições para esta área, bem como despertar o interesse de outros educadores.  

Apontamos como conclusão também para o tema discutido neste trabalho, as 

confirmações já encontradas sobre o uso de atividades lúdicas como procedimentos 

terapêuticos em alas de pediatria de hospitais, em Postos de Saúde da Família (PSF), 

além de já ter sido tema de pesquisa pós-graduações lato sensum (REZENDE; 

MARTINS 1993)e artigo cientifico em revista como Pediatria Moderna197 

Importante frisar que na busca dos referenciais teóricos, vemos que muitas 

pessoas, independente de ofícios ou área de estudo, estão se debruçando em estudo para 

proporcionar as pessoas com necessidades especiais melhores condições de vida. Espero 

poder ao fim da pesquisa inserir mais alguns elementos neste universo do 

conhecimento, e despertar quem sabe novas hipóteses, na busca de outras teorias. 

                                                 
197

 Revista Pediatria Moderna  - Vol XXX – nº 2 - 1994 
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jessicagsilveira@hotmail.com 

 

Introdução: 

 

 

Uma das maiores preocupações dos educadores em todas as áreas do conhecimento 

se coloca entre a aplicação de conceitos científicos e a aprendizagem destes por 

crianças, adolescentes ou jovens ao longo de sua vida escolar. A problemática que se 

define então é como se dá o processo de desenvolvimento de habilidades e aptidão 

em diversas áreas do conhecimento, e quais as possíveis intervenções pedagógicas 

que podem,  eventualmente, contribuir para a promoção de um maior 

desenvolvimento e aprendizagem. Um desafio proposto no Ensino de História é 

construir um olhar que não se limita a percepções meramente cronológicas dos fatos, 

um olhar que projeta uma dimensão dinâmica da História que proporciona um 

entendimento amplo de vivências e experiências de diversos sujeitos que compõem 

determinados grupos sociais. Partindo do viés cultural, que aproxima a História da 

vida cotidiana e as diversas formas de histórias vividas, a História ensinada nas 

escolas deve direcionar o educando a atingir a compreensão das diversas narrativas 

que contemplam a interpretação da construção do conhecimento histórico. 

A relação que se pretende estabelecer neste trabalho se baseia nesta 

possibilidade de diálogos múltiplos tecidos entre a História e o cotidiano na construção 

de novas linguagens que condicionam o fazer histórico de forma dinâmica e plural 

levando em consideração as propostas de inclusão, diversidade e cidadania a serem 

aplicadas pelas novas medidas educacionais, desta forma a proposição apresentada nesta 

comunicação incide em evidenciar experiências de um trabalho aplicado com alunos do 

3° ano (2ª série) do ensino fundamental, com idades entre oito e dez anos, da Escola 

mailto:cairo@pontal.ufu.br
mailto:jessicagsilveira@hotmail.com
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Pública Municipal “Aureliano Joaquim da Silva” (CAIC), situado no bairro Novo 

Tempo II na cidade de Ituiutaba-MG.  

O trabalho consiste na aplicação de um projeto de extensão – Programa de 

Integração Universidade – Comunidade – PEIC desenvolvido em parceria com as 

professoras da rede pública e os respectivos educandos citados anteriormente, onde, em 

situação de andamento, estão sendo aplicadas atividades interativas e diferenciadas, que 

procuram transformar a imagem do ensino de História por meio de linguagens visuais e 

narrativas populares que oportunize uma aproximação da história local, de forma que a 

história da cidade se crie na perspectiva de cada aluno, buscando a sua própria inserção 

na história de forma que se cunhe uma dinamicidade entre a história vivida, o passado e 

o presente. 

Para a divulgação maior do projeto e abertura dos resultados à comunidade, ao 

final deste, serão realizadas exposições dos trabalhos feitos ao longo de seu 

desenvolvimento, que demonstrarão a criatividade e o olhar das crianças sobre a cidade 

como forma de valorização dos trabalhos e incentivo tanto por parte dos professores 

quanto por parte da comunidade que terá acesso a estes.    

A intenção de aplicação dessas novas práticas, frente a toda essa dinamicidade 

e pluralidade, é inserir uma releitura do cotidiano em sala de aula, levando o aluno a se 

posicionar como sujeito ou ator social incentivando o desenvolvimento desse olhar 

autocrítico, promovendo ao aluno externar um olhar sobre o universo em que vive e 

ampliá-lo. A familiarização com histórias contadas que não estão consagradas pela 

história oficial, mas que têm sua importância na cultura local, vividas por sujeitos 

anônimos, que são transmitidas através da oralidade e que atravessam gerações, 

contribui efetivamente na compreensão de uma História ampla e diversificada, mais 

prazerosa, que às vezes, fica desconhecida pelos estudantes de modo geral.  

 

Referencial teórico: 

O ensino de História enfrenta diversos obstáculos em sua aplicação, e um dos 

mais significativos é a aproximação do educando na trajetória para a aprendizagem. 

Essa aproximação se torna difícil enquanto se coloca a História como inatingível ou 

distante de tudo em que nos situamos ou vivenciamos, a via de acesso por nós proposta 

na aplicação deste trabalho é uma aproximação maior da História utilizando a memória 

e a oralidade como mediadoras do processo de construção do conhecimento histórico 

aos olhos de alunos do ensino fundamental, sendo que, entendemos ser a própria 

produção do conhecimento histórico composta, não só de registros escritos, como 
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também de ciclos difundidos pela memória e pela oralidade, argumentação que nos é 

permitida a partir de conceitos como os de Benjamin (1987), que revigora o sentido 

dinâmico contido na memória e no tempo presente, na determinação de locais que 

podem ser transpostos através de lembranças dos sujeitos vivenciadores.  

Utilizando como referenciais teóricos Benjamin (1987), Chauí (1988), 

Pignatari (2000), Pesavento (2002, 2004), entre outros, reunimos importantes conceitos 

tecidos entre o viés cultural e os caminhos da memória que nos servem como 

sustentação para propor uma dialogicidade imagética na aprendizagem histórica, que 

procure estabelecer relações entre a memória de sujeitos sociais e temporalidades, numa 

perspectiva dinâmica em oposição a cronologias estáticas (que acaba, por vezes, sendo 

absorvida), afirmando que a memória não se dá apenas por um tempo cronológico 

paralisado, mas sim em uma temporalidade dinâmica
198

 como bem define Magalhães: 

 

“Não existe o tempo, existem práticas, temporalidades. Imagens e conceitos espaciais 

nos impedem de entender como o tempo pode se materializar em temporalidades na 

nossa prática cotidiana, comum, mais fundamental que aquela explicativa, analítica, 

do ‘pensamento entregue a si mesmo’ que, entre outras, poderia nos conduzir à 

paralisia pela constatação da inexistência espacial objetiva do tempo. É essa prática 

que refuta a inexistência do tempo em si. Também é impossível falar de memória 

nesses termos, ela é infinita, feita de imagens que irrompem, inclusive à nossa 

revelia. Não chegamos a apreender todo o nosso ser quando lembramos, algo sempre 

nos escapa”. 

(MAGALHÃES, 2002, P. 07). 

 

Partindo desta perspectiva ressaltamos que o ofício do docente atuante no 

ensino de História não pode ser entendido como coordenador ou co-produtor de uma 

“história pronta e totalmente finalizada”, “portadora da verdade”, sendo que “as 

representações se inserem em regimes de verossimilhança e de credibilidade, e não de 

veracidade” (PESAVENTO, 2004, p. 41) como afirma Pesavento. Ainda reiterando a 

temporalidade é importante também, por outro lado, levar em consideração o tempo 

material, pois adverte-nos Bachelard (1985) que no tempo material contém a 

imaginação que deve se relacionar com a imagem para alcançar uma comunicação de 

linguagens dinâmicas: “a imagem é apreendida não como construção subjetiva sensório-

                                                 
198

Cf.  MAGALHÃES, 2002, p. 03-07. 
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intelectual, como representação mental, fantasmática, mas como acontecimento 

objetivo, integrante de uma imagética, evento da linguagem” (BACHELARD, 1985, p. 

13). 

Partindo de alguns pressupostos teóricos destaca-se a importância de toda essa 

dialogicidade imagética a ser incentivada no contexto escolar para o entendimento de 

temporalidades e ações de diversos grupos sociais, sendo importante também analisar 

diferentes tipos de documentos historiográficos pelo historiador, proporcionando uma 

proposta multidisciplinar como diz Silva (1992). Dentre esses inúmeros documentos, 

ampliam-se, as possibilidades de atividades em sala de aula podendo ser aplicados com 

efetividade materiais como fontes escritas, orais, iconográficas e objetos materiais 

culturais, sendo todos estes submetidos a diversas discussões e problematização pelos 

educadores. 

Utilizando, também como referencial, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

de História – PCNs - que apresentam como propósitos a concretização de outras 

linguagens que envolvam o educando a perceber a História num movimento, 

movimento este que entendemos ser experimentado de dentro pra fora, incentivando o 

aluno a se perceber na História uma vez que permite a este que se coloque como sujeito 

construtor/vivenciador da história, proporcionando a desenvoltura de um olhar crítico, 

questionador e, sobretudo sensível a ponto de perceber a multiplicidade que engloba seu 

universo – atentamos para a importância da disseminação da História local  como 

relevante mecanismo para a aplicação de novos meios de desenvolvimento de práticas já 

aplicadas no ensino de História, tendo como um dos principais focos fazer como que o 

educando se posicione como sujeito nos processos históricos, tendo suas histórias de 

vida e seus lugares da memória valorizados e reconhecidos, sendo utilizados pelo 

professor no contexto escolar. 

Argumentamos ser possível, através de uma releitura do cotidiano, um 

incentivo maior ao uso da sensibilidade do aluno proporcionando um olhar acentuado 

sobre o meio que o cerca e desencadeando a sustentação de valores que levam à 

significação ou (re) significação da diversidade por meio de múltiplas linguagens que 

vão além da escrita pela escrita fixada no espaço escolar, quanto a isso refletimos  

acerca de palavras de Marilena Chauí: 

 

“[...] olhar é, ao mesmo tempo, sair de si e trazer o mundo para dentro de si. 

Porque estamos certos de que se a visão depende de nós e se origina em nossos 
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olhos, expondo nosso interior no exterior, falamos em janelas da alma [...]” 

(CHAUÍ, 1988, p. 33). 

 

Desta forma, tomamos também como alvo a utilização de habilidades 

cognitivas por parte dos educandos, que além de proporcionar reflexões acerca do 

vivido e também relações interpretativas partindo de múltiplos caminhos traçados pela 

diversidade cultural, ainda contribui para desfazer a imagem de que estudar História 

seja estudar apenas as datas e fatos históricos de grande reconhecimento e memorizá-las 

como se História consistisse em um universo completamente diverso ou avesso ao seu. 

E através da presença de vivências e experiências cotidianas na sala de aula, o educador 

tem a oportunidade de trabalhar com imagens mais próximas do aluno e desse modo 

fazer com que este aluno não se coloque como mero espectador, sendo que as imagens 

possuem relação com a imaginação e se transforma em linguagem, mas que, como 

ressalta, novamente, Bachelard (1985) não se deve olhar para imagens na posição de 

espectador, sendo estas assim representadas como cópias, estas imagens devem alcançar 

o sensível, e estando próxima ao educando no sentido analítico, esta se faz comunicar 

(como mencionado anteriormente). 

A importância das imagens nesse contexto dinâmico é reconhecida pela sua 

relação com as palavras e é através desta relação é que fundamenta o exercício proposto 

pelo trabalho: as narrativas poéticas e a linguagem visual se colocam como 

mobilizadoras da transformação do olhar sobre o ensino de História. 

 

Objetivos e Metas
199

: 

 

O objetivo geral do trabalho consiste em despertar nos educandos o gosto pelo ensino 

de História, propor uma nova imagem do conhecimento histórico que seja 

diferenciada da história meramente cronológica e estática, desmistificando a imagem 

da “História dos grandes acontecimentos” como sendo única, dissipando a idéia de 

que a História é construída muito distante de nós e somente pelos outros.  

Em meio ao objetivo geral, apresentam-se objetivos específicos que partilham do 

mesmo sentido na melhoria da aprendizagem em sala de aula como: o incentivo da 

aplicação e compreensão da História local por parte dos educadores e educandos; um 

maior desenvolvimento do uso de habilidades cognitivas dos educandos, que na 

                                                 
199

 Objetivos e Metas contidos na disposição do projeto em anexo 4 p. 15. 
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maioria dos casos são pouco incentivadas na construção do conhecimento histórico 

escolar como a criatividade, a leitura crítica, a interpretação, o uso da sensibilidade 

como reveladora do social; proporcionar ao educando perceber-se enquanto 

sujeito/objeto, construtor/reconstrutor de diversas histórias a partir da sua 

proximidade com a História local; aguçar a capacidade imaginativa, o olhar crítico e 

a reflexão do aluno na construção de múltiplos diálogos entre o que se vive e o que 

se aprende no contexto escolar; e elevar a auto-estima, a consciência crítica e a 

reflexão acerca do vivido e do estudado.  

Além de objetivos destinados aos educandos, um outro objetivo pretendido, 

sob um espaço mais amplo seria através da realização do projeto, e após a exposição 

para a população dos resultados alcançados, incentivar a comunidade local a 

desenvolver um olhar diferenciado sobre a história da cidade além do que foi instituído. 

Partindo dos objetivos instituídos algumas metas foram estabelecidas pelo projeto, em 

sua aplicação, na tentativa de desenvolver mecanismos para a melhoria de práticas já 

aplicadas no processo educativo (lembrando que nosso propósito não seja revolucionar 

métodos educativos) que contribuam para um melhor aproveitamento tanto dos 

educandos quanto, em resposta, dos educadores. Entre elas estão:  

 

1. Conscientizar a escola e os professores da necessidade de realização da 

interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade como desencadeadores de 

processos educativos criativos na efetivação de aprendizagens significativas. 

 

2. Desvelar o olhar que se tem para o ensino de História como sendo a disciplina 

da memorização. 

 

3. Valorizar e incentivar o educando a se sentir integrado à construção do seu 

processo educativo. 

 

4. Incentivar o aluno ao uso de habilidades que agucem a criatividade, a 

participação, a oralidade, a interpretação crítica do vivido, através daquilo que 

se vive e se estuda no espaço da sala de aula, principalmente nas aulas de 

História. 

 

5. Valorizar o aluno enquanto sujeito criativo e capaz elevando sua auto-estima e o 

gosto pelos estudos. 
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Metodologia: 

Para realização do projeto foi planejado um cronograma de execução para sua 

aplicação, mediante os prazos disponibilizados pelo Programa de Extensão 

Integração UFU/Comunidade – PEIC para o funcionamento do projeto, que contou 

com a seguinte metodologia: foram feitas as pré-seleções da escola participante do 

projeto diante das condições postas em seu planejamento juntamente com as séries 

de nível fundamental a serem alvo de execução deste, em seguida foram feitas visitas 

à escola, pré-selecionada pelo orientador e colaboradores, para a sensibilização e 

divulgação da proposta contida no projeto incentivando a participação no mesmo. 

Escolhida a escola e aceita a proposta por parte desta foram feitos planejamentos 

para realização das atividades que contariam com apoio técnico e metodológico 

fornecido pelo projeto em conjunto com educadores, apoio este, oferecido por meio 

de oficinas que trabalhassem a temática com os alunos e conversas para orientação, 

sendo a temática trabalhada em continuidade pelas professoras regentes destes 

durante o período de realização do projeto. 

As oficinas deveriam contar com o acompanhamento dos colaboradores e 

professores envolvidos no projeto com a realização de registros fotográficos e 

relatórios escritos. Além do acompanhamento nas oficinas, foram feitos 

acompanhamentos periódicos à escola para o registro do andamento deste, além de 

orientações às professoras e conversas com os alunos. Paralelamente ao 

acompanhamento das atividades programadas, foram realizados reuniões periódicas 

com o orientador e colaboradores do projeto para a discussão do que foi aplicado. 

Durante o andamento do projeto, por meio das atividades foram reunidos materiais 

para um concurso proposto pelo mesmo, processo seletivo de trabalhos feitos pelos 

alunos que serão expostos para a comunidade como resultado final do projeto e como 

valorização e reconhecimento pelos trabalhos produzidos pelas crianças. 

Reunidos os materiais, os colaboradores e demais envolvidos no projeto farão a 

seleção destes trabalhos para a confecção de camisetas, painéis e adesivos contendo 

os trabalhos dos alunos participantes do projeto e em sua fase final serão feitas 

organizações e idealização de um evento para a demonstração destes materiais em 

forma de exposição. Organizado e definido o evento, as etapas finais são a 

divulgação e fomentação deste para a apresentação dos resultados obtidos pelo 

projeto. 
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Desenvolvimento: 

Para a aplicação deste trabalho, sendo este destinado a ser realizado em escolas 

públicas e tendo como público alvo alunos do ensino fundamental, foi escolhida a 

Escola Pública Municipal “Aureliano Joaquim da Silva” e em análise do projeto 

juntamente com as estruturas curriculares das séries de ensino fundamental foi 

selecionado para a participação o 3° ano (2ª série) da escola referida, tendo em vista a 

idade dos alunos e as temáticas contidas na estrutura curricular da escola. Para a 

realização do projeto em seu cronograma de desenvolvimento, foi feito um 

planejamento prévio mensal de execução contando com as propostas metodológicas a 

serem aplicadas.  

Em maio de 2009 foi feita a visita na escola para sensibilização de educadores, 

divulgação da proposta e incentivo à participação no projeto, em seguida foi organizado 

um cronograma de atividades de suporte metodológico para a realização de produção de 

materiais artísticos como desenhos, frases, poesias e textos escritos relativos à temática 

“Um olhar sobre a cidade” onde contou com oficinas que trabalhasse com histórias 

populares contidas da cidade desenvolvendo atividades artísticas de desenho, teatro e 

música envolvendo a história da cidade e incentivando a criatividade e o 

desenvolvimento do olhar de cada aluno acontecendo entre os meses de junho e julho. 

As oficinas contaram com as temáticas:  

 

 “Ituiutaba nossa cidade”: uma proposta de recontar a história da cidade em sua 

formação e seu significado, fazendo com que os alunos compreendessem a 

história local por um viés mais espontâneo e interdisciplinar contando com 

momentos de conversações sobre a formação da cidade em seu espaço 

geográfico a partir de sua hidrografia, representação teatral de “como começou a 

cidade”, contação de histórias populares, transmitidas pela oralidade, com 

música envolvendo acontecimentos que marcaram a história da cidade e 

atividades de desenho representativo imaginativo sobre as fases históricas da 

cidade e significados etimológicos referentes à sua nomenclatura referências de 

sua origem. 

 

 “Ludicidade, história de vida, memória: outro olhar sobre a história de 

Ituiutaba”: uma abordagem lúdica sobre alguns personagens históricos 

populares originários da cidade, representativos, contidos na memória de 

pessoas da cidade, como “Maria Rosa”, “Wilson”, “Chancho” e “Zé do Óleo”: 
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personalidades comuns que se tornaram reconhecidas na história local em razão 

de suas particularidades, que foram consagradas através de músicas e histórias 

populares conhecidas pela população por meio da oralidade e da memória 

coletiva, propondo aos alunos atividades artísticas de representações teatrais e 

visuais (desenhos) e trabalhando a sensibilidade imaginária dos mesmos em 

conjunto com histórias de vidas locais ampliando também as possibilidades de 

interações com os pais e familiares na descoberta de novas histórias do cotidiano 

local.  

 

Além das oficinas e do acompanhamento das professoras em sala de aula foi aplicado 

no mesmo período, conversas com os alunos com a temática “Ituiutaba meu lugar” 

no sentido de identificar a percepção de pertencimento da cidade por parte destes. 

Todas essas atividades se posicionam como suporte na produção de materiais 

destinados a um concurso para exposição final do trabalho realizado pelo projeto, 

como incentivo e valorização dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos como 

também para uma apresentação de resultados para a comunidade. Todo o trabalho 

vem sendo acompanhado, em seu andamento, pelos colaboradores  e posteriormente, 

em sua fase final serão feitas organizações, divulgações e realização do concurso 

para seleção dos trabalhos produzidos, realização de exposições prévias itinerantes 

de alguns trabalhos em alguns pontos da cidade e, em seguida, será feita a exposição 

dos respectivos trabalhos no evento final de apresentação dos resultados do projeto. 

Em agosto serão feitas as seleções dos materiais produzidos para as exposições 

e na seqüência serão encaminhados para a confecção de camisetas, adesivos e 

preparação de painéis para a divulgação do trabalho final como resultado do projeto. Ao 

longo do mês de setembro pretende-se que sejam realizados algumas exposições 

itinerantes e o evento de exposição para a divulgação geral do projeto (podendo esse 

prazo ser alterado de acordo com a realização das atividades programadas no 

cronograma). A exposição de trabalhos feitos pelos alunos do 3° ano, (2ª série) do 

ensino fundamental, tem por finalidade expandir o acesso da comunidade local a 

materiais produzidos por crianças sobre a história da cidade e assim, fazer com que se 

ampliem os horizontes da história e da cultura da cidade perante toda a sua população, a 

abertura de uma história local revisitada pela visão criativa de crianças que são parte 

integrante dela, e os múltiplos significados sociais que ela possui para a respectiva 

população que a compõe.  
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Conclusões: 

A partir do momento de execução do projeto até o seu momento atual algumas 

considerações são aplicadas em análise de seu desenvolvimento, uma delas é ao método 

aplicado para as atividades sugeridas. A aplicação das oficinas serviu como sustentação 

metodológica das práticas aplicadas em sala de aula referentes à temática proposta, pois 

proporcionou as discussões sobre a formação da cidade e seu significado múltiplo, além 

de outras atividades programadas entre as professoras como a exibição de filmes ou 

materiais pertencentes à temática da cidade.  

Atividades lúdicas como as que foram adotadas nas oficinas permitiram aos alunos 

uma maior familiarização com o tema e uma absorção mais efetiva no âmbito popular 

da história local, ponto de significativa importância na educação, sumariamente no 

ensino de História, e que, às vezes, não recebe devida significância em razão de outros 

focos que ganham um significado maior na visão de educadores, ou mesmo em razão da 

estrutura curricular não dispor de “espaço” suficiente para o enquadramento de 

atividades que exijam uma maior dedicação a determinado tema. Atividades dessa 

natureza, proposta pelo projeto “História em movimento”, ajustam-se como 

complemento e suporte para uma melhoria na compreensão e na aprendizagem infanto-

juvenil ao que tange à aplicação de conteúdo e também à educação para a cidadania. 

Ainda considerando a aplicação de oficinas envolvendo a temática ligada à cidade, 

estas carregam importância no contexto local para o conhecimento dos alunos para o 

aperfeiçoamento de tal assunto, visto que alguns deles não são originários de Ituiutaba 

ou residem há pouco tempo na cidade em razão de ciclos migratórios ocorridos 

periodicamente. Ainda foram trabalhados exercícios de imaginação com as crianças na 

representação da cidade em sua face de passado e presente na produção de desenhos que 

as evidencie, trabalhando assim a perspectiva de temporalidade material que se faz, por 

muitas vezes, confusa perante os alunos de relativa faixa etária como é observada na 

maior parte dos casos. As representações teatrais envolvendo histórias e músicas, 

realizadas nas oficinas, proporcionaram um maior envolvimento das crianças por 

despertar maior interesse e atenção, aproximando-as da história local e de histórias 

vividas na cidade, designando devida importância à vida cotidiana de pessoas comuns 

de participação efetiva na construção da história local. 

Um dos pontos observados dentre as representações feitas pelas crianças foi o 

gosto pelas festas características da cidade e alguns locais como a praça principal e 

alguns pontos comerciais. É perceptível também, em alguns trabalhos, a sensação de 
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pertencimento a cidade e identificação como sujeitos ativos nela, assim como sua 

ligação com a família presente, em representação de seu cotidiano.  

Todas as observações tidas até o atual momento, como resultados parciais, 

apresentam-se como sinais relativamente positivos frente à essência da proposta de 

aplicação do projeto, sendo que este, como parte integrante de iniciativas de conexão 

entre a Universidade e a comunidade, como também vários outros trabalhos que possam 

ser aplicados no sentido de melhoria e aprimoramento de práticas educativas para 

alunos do ensino fundamental, tem como finalidade proporcionar uma ferramenta 

complementar à disposição de educadores, e um caminho composto por menores 

obstáculos na aprendizagem dos educandos, posto que este último seja um desafio 

permanente para os educadores que tem como ofício a transmissão do conhecimento e a 

formação intelectual de crianças, adolescentes ou jovens tendo em vista sua preparação 

contínua. 

São assentados diversos problemas no ensino de História, principalmente 

direcionados à sua aplicação no nível fundamental, porém o contexto escolar se define 

como um ciclo, uma corrente de elos interdependentes, e desta forma, designamos ao 

nível fundamental desenvolver a formação de conceitos e de habilidades cognitivas 

individuais em geral e, especificamente, na disciplina de História, a aplicação de 

“noções históricas” é inevitável e essencial. Para a aplicação desses conceitos, que 

podem parecer um tanto abstrato para crianças de determinada faixa etária à qual 

participam do projeto, é necessária uma aproximação da História de uma forma mais 

prazerosa como a proposta indicada no projeto, talvez um modo um tanto lúdico, que 

permitam a formação de um olhar diferenciado àquele que anuncia a aprendizagem da 

História como uma tarefa árdua e dificultada pela estrutura cronológica que ela 

apresenta. 

 Pelo estreito campo destinado ao ensino de História nas estruturas curriculares, 

atualmente, são proveitosas, ou talvez preciosas oportunidades, as intervenções de apoio 

e efetivações de práticas de atividades complementares desta natureza, aplicadas na 

educação, podendo ser direcionadas não só ao ensino fundamental como também ao 

ensino médio, que proporcionam um maior ou mais eficaz desenvolvimento e 

preparação para os outros conteúdos programáticos que constituem o histórico 

necessário de aprendizagem escolar. 

Como experiência na realização deste projeto, ainda que parcialmente, 

evidenciam-se muitos aspectos, que dialogam com outras experiências realizadas 

através de pesquisas referentes ao ensino de História, aspectos que foram possíveis por 
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meio do contato com alunos e professores do ensino fundamental, aspectos que são 

muito significativos principalmente por serem estes componentes da rede pública de 

ensino, fornecendo uma visão mais ampla do quadro de ensino em âmbito nacional, 

oferecendo assim reflexões para o desenvolvimento de outros possíveis trabalhos que 

contemplem determinado tema, pela sua relevância e necessidade de aplicação para fins 

benéficos à educação e que sirva como mecanismos para a superação de múltiplos 

obstáculos apresentados pela História em sala de aula e fora dela. 
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A literatura referente aos estudos acerca da educação inclusiva aponta que nos 

últimos anos houve uma infinidade de investigações, o que nos remete a reflexões mais 

profundas para não cairmos nos modismos ideológicos atuais, e com isso, fazer uma 

abordagem simplista deste tema. A contextualização das propostas de educação 

inclusiva deve ser analisada à luz das teorias sobre a “produção” do fracasso escolar, 

pois partimos do pressuposto de que só há inclusão através da desconstrução dos 

“fracassados” escolares. Não podemos nos ater somente ao fato de que a escola 

possibilitou o acesso e a integração para as pessoas com deficiência ao ensino regular, é 

preciso que os alunos já presentes sintam-se incluídos e que a banalização do fracasso 

escolar seja erradicada.  

 

Dentre os fatores a serem destacados citamos os problemas enfrentados por 

educadores de todo o Brasil como os baixos índices nas avaliações sistêmicas nacionais 

e internacionais que os alunos de nossas escolas públicas vêm apresentando, o alto 

índice de evasão que ocorre devido à falta de interesse e motivação desses educandos, à 

indisciplina, à falta de capacitação profissional dos educadores. Tais conflitos e 

adversidades têm gerado o tão falado fracasso escolar e merecem uma apreciação 

especial em paralelo às análises referentes à inclusão educacional. Nesse sentido, 

algumas questões devem ser problematizadas para entendermos as mudanças estruturais 

da dita “escola democrática” na inclusão dos diversos. Para tanto é necessário nos 

reportarmos aos marcos históricos e normativos que assinalam para uma “progressão” 

na perspectiva de educação inclusiva atual. 

 

A sociedade contemporânea e em especial a década de 90 foi cenário mundial de 

mudanças profundas decorrentes de fenômenos complexos advindos da globalização, da 

ascensão do neoliberalismo e da reconfiguração do sistema produtivo e tais mudanças 
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refletiram diretamente nas diversas esferas da sociedade reestruturando a educação 

escolar em vários países por meio de políticas públicas e diretrizes curriculares.  

 

É nesse contexto que o termo Educação Inclusiva surgiu, especificamente na 

Conferência Mundial sobre Educação para todos, ocorrida em Jomtien, na Tailândia, em 

1990. Esse evento foi um marco para possibilitar a elaboração de compromissos 

políticos para as pessoas portadoras de deficiência no que diz respeito à igualdade de 

acesso à educação (Declaração Mundial sobre Educação para Todos). Quatro anos mais 

tarde na Conferência Mundial de Educação Especial, realizada em Salamanca, Espanha 

esse compromisso foi reafirmado. Desde então muitas propostas e projetos têm sido 

implantados nas escolas públicas e privadas a partir das diretrizes que vem sendo 

construídas para uma educação inclusiva. 

 

O caminho metodológico escolhido para o desenvolvimento deste estudo foi, 

através de uma pesquisa bibliográfica e documental, buscar em referenciais teóricos 

alguns apontamentos acerca da história da Educação Inclusiva no Brasil. Sabemos que 

para iluminar nosso caminho frente a essa atividade de pesquisa, o referencial teórico 

tem grande importância, pois é através dele que a análise e a reflexão se tornam 

possíveis. Nessa perspectiva, tomaremos como referencias além da legislação e 

documentos oficiais, alguns importantes autores como: Bourdieu (1992) que trata das 

artimanhas da escola a qual tende a excluir os sujeitos, legitimando uma ideologia em 

que a responsabilidade coletiva pelo fracasso escolar é transferida para a 

responsabilidade individual; Patto (1993) que contextualiza historicamente a produção 

do fracasso escolar e as concepções teóricas envoltas neste discurso; Mantoan (2006) e 

Sassaki (2005) que discutem os caminhos e descaminhos, desafios, perspectivas da 

inclusão escolar; Amaral (1996) que discute sobre as diferenças físicas, preconceitos e 

sua superação e por fim, Freitas (2002) que trata da internalização da exclusão no 

sistema neoliberal e das práticas escolares que perpetualizam a exclusão através das 

práticas avaliativas, dos programas de progressão continuada e a desresponsabilização 

da escola, enquanto instituição, perante as classes populares. 

 

Para falar de inclusão é preciso falar daqueles para quem  dirige essa inclusão, 

que são os excluídos, os diferentes, a minoria. Partimos então dos estudos de Amaral, 

que apesar de ter um foco maior para as diferenças físicas, problematiza essa temática 

de quem são os diferentes. Para a autora, quando se fala de desvio, de anomalia, do ser 
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ou estar diferente, deve-se contextualizar esse discurso e o que efetivamente interessa 

analisar são quais os critérios estatísticos, estruturais ou sociais que determina quem são 

os “normais” e os desviantes ou anormais. É nessa distinção que estão impregnadas as 

visões preconceituosas e estereotipadas da sociedade em relação aos ditos “anormais”. 

 

Aprofundando a discussão, Amaral demonstra que é inegável a presença no 

imaginário social de um modelo ideal de pessoa independente do momento histórico, 

“que, na verdade, faz o papel de um espelho virtual e generoso de nós mesmos – 

corresponde, no mínimo, a um ser: jovem, do gênero masculino, branco, cristão, 

heterossexual, física e mentalmente perfeito, belo e produtivo” (AMARAL; 1996: 14). 

 

A noção do desvio que determina atitudes em todos os âmbitos da vida social 

segue, para alguns dos autores citados, uma progressão que foi do extermínio ou 

marginalização ao assistencialismo de cunho paternalista, e, por último no investimento 

nas potencialidades e ao reconhecimento da cidadania. Esse último momento é o que 

vivenciamos: o paradigma da inclusão. 

 

Feita as considerações iniciais para que possamos refletir criticamente a quem se 

destinam as políticas de inclusão, para que não sejamos levados a perpetuar a visão 

reducionista e estigmatizada de que elas são feitas com o objetivo de atingir apenas os 

“coitadinhos” provenientes de famílias desestruturadas ou que carregam algum 

“problema” orgânico, resta-nos constatar que o movimento mundial pela educação 

inclusiva é em prol de todos os alunos, sem qualquer distinção, para que todos se sintam 

participantes da escola e de seu processo de aprendizagem, sem nenhum tipo de 

discriminação. A educação inclusiva perpassa todas as esferas da sociedade, é uma ação 

política, cultural, social e pedagógica.  

 

No âmbito político, é importante destacar que historicamente a escola se 

caracterizou por ser um meio muito eficaz para manter a ordem social e delimitar a 

escolarização de alguns e prover uma educação de qualidade para outros conforme o 

interesse de determinado grupo no poder. Essa instituição age, portanto, como 

reguladora da ordem social, como um aparelho ideológico do Estado, para o qual a 

política social aparece como proposta planejada de enfrentamento das desigualdades 

sociais. É importante destacar que “por trás da política social existe a questão social, 

definida desde sempre como a busca de composição pelo menos tolerável entre alguns 
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privilegiados que controlam a ordem vigente, e a maioria marginalizada que a sustenta” 

(DEMO; 1994: 14). Neste sentido, podemos pensar que a escola reproduz a ordem 

social, homogeneíza a grande massa de futuros trabalhadores que serão o capital 

humano da sociedade e vai selecionando os aptos para determinadas funções e 

excluindo os que se mantém fora do padrão da escola. Criam-se mecanismos de 

exclusão que segregam os alunos e, aparados por um discurso que patologiza os 

problemas escolares, naturaliza o fracasso escolar culpabilizando o aluno e suas famílias 

pelo insucesso na escola. Conforme nos diz Roger Chartier, os processos de análise da 

história do pensamento são mobilizados para apreender como um grupo ou um homem 

comum se apropria, à sua maneira, que pode ser deformadora ou mutiladora, das idéias 

ou das  crenças do seu tempo. (CHARTIER; 1990:53)  

 

Chartier chama a atenção para o fato de que as categorias de pensamento não são 

únicas e que as maneiras de pensar dependem dos instrumentos materiais (as técnicas) 

ou conceituais ( as ciências) que as tornam possíveis. Ele salienta que numa dada época, 

o cruzamento dos vários suportes (lingüísticos, conceituais e afetivos) dirige as 

maneiras de pensar e de sentir que delineiam configurações intelectuais específicas. 

Nesse sentido, é preciso considerar as três modalidades de relação com o mundo social. 

Então, inicialmente, pode-se afirmar que as representações surgem das práticas de 

classificação e delimitação que produz configurações intelectuais múltiplas, através das 

quais a realidade é contraditoriamente construída por diversos grupos que compõem 

uma sociedade. Num segundo momento encontram-se as práticas que visam a fazer 

reconhecer uma identidade social, a exibir uma maneira própria de ser no mundo, a 

significar simbolicamente um estatuto e uma posição. Por fim, existem as formas 

institucionalizadas e objetivadas em virtude das quais  “representantes” (instâncias 

coletivas ou indivíduos singulares) marcam de modo visível e perpétuo a existência do 

grupo, da comunidade ou classe, em que os hábitos mentais remetem para suas 

condições de inculcação, portanto para as “forças criadoras de hábitos”, por exemplo, a 

instituição escolar nas suas diferentes modalidades, próprias de cada grupo. Outro 

aspecto ressaltado por Chartier é que as diferenciações sociais não podem ser pensadas 

apenas em termos de fortuna ou de dignidade, mas também são produzidas ou 

traduzidas pelos distanciamentos culturais, como por exemplo, as práticas culturais. Ao 

ressaltar que os processos de análise da história do pensamento são mobilizados para 

apreender como um grupo ou um homem comum se apropria, à sua maneira, que pode 

ser deformadora ou mutiladora, das idéias ou das crenças do seu tempo Chartier chama 
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a atenção para o fato de que há algo específico no discurso histórico, pois este é 

construído a partir de técnicas específicas. Pode ser uma história de eventos políticos ou 

a descrição de uma sociedade ou prática de história cultural. Para ele, entre o texto (seja 

lingüístico, imagético ou oral) e o sujeito que lê, coloca-se  uma teoria da leitura capaz 

de compreender a apropriação dos discursos. Considerando o pensamento de Chartier, 

pensamos a escola como instituição que produz um discurso voltado para sujeitos 

específicos e objetivos específicos cuja justificativa se apóia no aspecto que diz respeito 

à “falta de dons” dos menos favorecidos. 

 

O autor esclarece que os agenciamentos discursivos e as categorias que os 

fundam – como os sistemas de classificação, os critérios de recorte, os modos de 

representação – não se reduzem absolutamente às idéias que enunciam ou aos temas que 

contenham, mas possuem sua lógica própria, a qual pode ser contraditória, em seus 

efeitos, como letra da mensagem.  Tal discurso, ao ser  apropriado pelo sujeito que o lê 

o conduz a uma nova maneira de compreender a si e o mundo. 

 

Retomando o pensamento de Pedro Demo, podemos dizer que o discurso 

produzido sobre desigualdade se traduz por pobreza. Sempre que autoridades públicas 

ou novos governos se referem às questões sociais o fazem ressaltando a necessidade de 

“combater a pobreza”, “erradicar a miséria”. No entanto, sabemos que pobreza não se 

restringe ao problema da carência material, mas também está relacionada ao espírito. 

Para Demo, “pobreza é o processo de repressão do acesso às vantagens sociais” 

(DEMO; 1988: 19). Ele destaca a capacidade das elites de produzir o inconsciente, que 

não sabe que é pobre, pois não chegou a descobrir que é mantido pobre, ou seja, o pobre 

mais pobre é aquele que sequer sabe e é coibido de saber que é pobre. 

 

Neste sentido, Freitas, ao buscar revelar as teorias que sustentam as políticas 

neoliberais e a globalização que visam ludibriar a sociedade, e que mascaram a 

persistência de uma sociedade tão desigual e excludente como é a nossa realidade 

brasileira, vai ao encontro do que nos diz Demo. Para ele, não é possível tornar o 

sistema educacional justo em meio a uma sociedade que aprofunda a injustiça social. É 

o tempo do “pessimismo pedagógico”, em oposição ao “otimismo pedagógico” da 

década de 20 e 30 proposto pelo movimento escolanovista. Não basta ter um discurso de 

educação inclusiva, é preciso vivenciar na prática essas ações, é preciso que os 

movimentos sociais emancipatórios lutem não só pelas políticas públicas, mas pela sua 
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concretização no cotidiano escolar oferecendo todos os meios necessários para que 

todos os alunos sintam-se incluídos e não apenas agregados ao meio escolar. A escola 

brasileira já alcançou os índices quantitativos de acesso à escola, agora é necessário 

discutir a qualidade da educação, as relações estabelecidas intra e extra-escolar que 

geram o paradoxo inclusão/exclusão (FREITAS; 2002:31). 

 

Bourdieu também caminha nesta direção ao reconhecer que a escola carrega a 

responsabilidade de favorecer os mais favorecidos e desfavorecer os mais 

desfavorecidos. As instituições escolares se utilizam de várias artimanhas para operar 

uma exclusão branda gerando os excluídos do interior, 

 

É a hierarquia dos valores intelectuais que dá aos manipuladores 

prestigiosos de palavras e idéias superioridade sobre os 

humildes servidores das técnicas. É, enfim, a lógica própria de 

um sistema que tem por função objetiva conservar os valores 

que fundamentam a ordem social (BOURDIEU; 1998: 56). 

 

Para Bourdieu (1998) a escola tem uma função mistificadora na medida em que 

permite às elites se justificarem por ser o que são - a “ideologia do dom” - questão 

central do sistema escolar e do sistema social, contribui para “destinar” os membros das 

classes inferiores a se alocarem nas funções que a sociedade lhes determina: 

 

Levando-os a perceberem como inaptidões naturais o que não é 

senão efeito de uma condição inferior, e persuadindo-os de que 

eles devem o seu destino social (cada vez mais estreitamente 

ligado ao seu destino escolar, à medida que a sociedade se 

racionaliza) – à sua natureza individual e à sua falta de dons. O 

sucesso excepcional de alguns indivíduos que escapam ao 

destino coletivo dá uma aparência de legitimidade à seleção 

escolar, e dá crédito ao mito da escola libertadora junto àqueles 

próprios indivíduos que ela eliminou, fazendo crer que o sucesso 

é uma simples questão de trabalho e dons (BOURDIEU; 1998: 

59). 
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Desse modo, os estudos de Bourdieu reconhecem os fatores familiares que 

também interferem nas diferentes formas de aquisição dos saberes escolares, no 

entanto, aponta a escola como instrumento decisivo para acirrar essas diferenças 

culturais, criando a exclusão branda. Exclusão branda é uma exclusão gradual, 

imperceptível e despercebida, mas que vai eliminando brandamente algumas vítimas 

pela diversificação dos ramos de ensino, associada a procedimentos de orientação e 

seleção cada vez mais precoces. Um dos efeitos mais potentes dessa exclusão branda 

é a produção de um número cada vez maior de indivíduos atingidos por essa espécie 

de mal-estar crônico – como ele considera o fracasso escolar – e essas vítimas são 

obrigadas a se defenderem continuamente diante dos outros e também de si mesmos, 

uma imagem de si constantemente maltratada, machucada ou mutilada. 

 

Essa exclusão branda é um dos mecanismos que, juntamente à lógica da 

transmissão do capital cultural, fazem com que as instituições escolares de todos os 

níveis e modalidades de ensino, em especial àquelas que conduzem às posições de poder 

econômico e político, continuem sendo excludentes, porém com um discurso de que é 

aberto a todos e, no entanto, estritamente reservado a alguns. O sistema social e a 

instituição escolar conseguem como diz Bourdieu e Champagne (CHAMPAGNE; 1998: 

223) a façanha de reunir as aparências da “democratização” com a realidade da 

reprodução que se realiza em um grau superior de dissimulação, portanto, com um 

efeito acentuado de legitimação social.  

 

Esses excluídos do interior percebem que são obrigados a renunciar às 

aspirações escolares e sociais que a própria Escola lhes havia inspirado, e, em suma, 

forçados a diminuir suas pretensões, levando adiante, sem convicção, uma escolaridade 

que sabem não ter futuro.  

 

Algumas manifestações “indesejadas” como indisciplina, negligência 

impertinente, a displicência com os materiais escolares, a provocação aos professores e 

diversos outros “inconvenientes” são uma forma de contestação a esse modelo imposto. 

E a produção do fracasso escolar surge para culpar a maior vítima de todo esse processo 

de exclusão: o aluno e suas famílias, ou seja, quando a escola e a sociedade se isentam 

de sua responsabilidade frente ao fracasso escolar e tentam encontrar outros culpados 

para se redimirem, transferem-na para a própria criança e a família. 
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Entretanto, temos que considerar que a escola deveria também carregar em si a 

capacidade de transformação social, de mudança do status quo quando reconhece o seu 

papel de ser uma escola que forma para a cidadania, que torna os indivíduos em pessoas 

humanas, provendo uma educação de qualidade para todos os alunos. Para tanto, 

políticas públicas são essenciais, pois são elas que sustentam as práticas pedagógicas 

das instituições escolares. Entretanto, neste ponto surge uma questão: de que forma são 

pensadas e implantadas tais políticas públicas?  

 

Para discutirmos a relação entre aquilo que é proposto pelos órgãos encarregados 

de orientar o processo educacional brasileiro e as práticas de inclusão, nos reportamos 

ao pensamento de Fernando Seffner. Este autor levanta alguns questionamentos 

relativos ao assunto discutido procurando refletir sobre os dilemas postos pelas políticas 

de inclusão: 

 

a inclusão é sempre "boa"? Os processos de inclusão são sempre 

desejáveis? Quem desenha, gerencia e controla as políticas de 

inclusão? De que formas serão conduzidas às negociações com a 

cultura de grupos específicos ao longo de um processo de 

inclusão? Muitas outras perguntas podem ser pensadas, nesse 

eixo que articula certa "desconfiança" com as políticas de 

inclusão. (SEFFNER; 2007: 02) 

 

 Seffner destaca a grande adesão por parte da maioria dos profissionais da 

educação à idéia de inclusão que vem sendo proposta nos últimos anos. No entanto, para 

ele, a aparente unanimidade entre os professores e administradores do ensino e o 

enorme consenso em torno da meta da inclusão não são suficientes para esconder a 

polêmica: se por um lado todos concordam com a noção geral de que os indivíduos têm 

que ser incluídos nos processos educativos, por outro as divergências sobre como fazer 

isso são enormes. É necessário considerar que preconceitos, manifestações de estigma e 

discriminação, contra os alunos negros, os alunos pobres, aqueles que são provenientes 

de famílias com arranjos bem diferentes do modelo tradicional, aqueles com 

deficiências auditivas, motoras, visuais ou cognitivas, aqueles que são portadores do 

vírus HIV, aqueles que demonstram uma orientação sexual diversa da heterossexual, os 

muito gordos, os feios e muitos outros, ocorrem cotidianamente na maioria das escolas 

brasileiras (SEFFNER; 2007:04). 
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 Seffner destaca as divergências existentes entre quais caminhos se deve tomar 

para a efetivação da inclusão e afirma que ela não deve ser pensada apenas no que diz 

respeito a quem merece ou não ser incluído ou quais métodos pedagógicos serão 

utilizados para atender as necessidades dos alunos portadores de deficiência física. 

Sabemos que, na maioria das escolas brasileiras e, consequentemente, nas escolas de 

Uberlândia, quando se fala em inclusão, apenas o lado do aluno é considerado, pois 

pouco investimento tem sido feito na preparação de professores dotando-os das 

competências e técnicas tão necessárias para o trabalho com alunos “especiais”. Muitos 

são obrigados a receberem crianças com deficiências complexas e nem mesmo a 

estrutura física das escolas está adaptada para recebê-las e, como resultado, a prática do 

professor em sala fica comprometida, pois ao necessitar focar mais sua atenção para 

aquele aluno “diferente”, talvez os outros alunos, ou seja, a grande maioria da turma, 

não receba a devida atenção. 

 

 Outro problema ressaltado por Seffener é em relação à inclusão daqueles alunos 

que já repetiram várias vezes a mesma série e que são “taxados” pelos professores e 

colegas como incompetentes e, portanto, não merecem continuar na escola, devido 

principalmente à sua falta de interesse ou, repetindo o que já foi dito, a falta de dons:  

 

O que fica claro é que há um pensamento de fundo que articula 

as noções de quem merece ser incluído, e quem não merece. Há 

um código de valores que precisa ser discutido. Segundo esse 

código, tem gente que não merece ser incluída, e quem não 

merece tem que ser então excluído. Muitas vezes, analisando o 

discurso escolar, fica claro que apenas aqueles que de fato 

desejam ser incluídos devem ser incluídos. Dessa forma, quem 

"resiste" a proposta de conteúdos e competências da escola, é de 

imediato rotulado como alguém que não quer ser incluído, e o 

melhor então é que fique de fora. Mas estamos tratando de 

crianças e adolescentes, que não tem clareza com relação à 

importância dos aprendizados escolares para seu futuro, 

profissional e pessoal, e que não podem ser tratados como 

sujeitos portadores de um plano racional para suas vidas. Por 

outro lado, se pararmos para pensar nos conteúdos que ainda são 
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ensinados nas escolas, na disciplina de História e em outras 

disciplinas, e se pensarmos num cenário futuro, certamente 

perceberemos muitas incongruências. Tudo isso produz, muitas 

vezes, uma exclusão na inclusão (SEFFNER; 2007:05). 

 

 Assim como Seffner, acreditamos que o desafio maior da escola está em garantir 

que a aprendizagem seja efetivada e, para isso é necessário que o processo seja 

organizado pelo professor ao qual compete coordená-lo e avaliá-lo. Desse modo é 

fundamental que os professores conheçam as diferentes realidades das quais provém as 

crianças que se encontram sob sua “tutela” e que têm demandas tão diversas. Neste 

ponto chamamos novamente a atenção para a importância da formação do professor, 

pois sabemos que somos formados dentro de um pensamento pedagógico que nos leva a 

encarar uma turma procurando enxergar apenas o que ela tem de melhor, eliminando 

aquilo que consideramos problemático.  

 

 Muitas propostas têm sido elaboradas na tentativa de convencer o professor de 

que a inclusão é boa, contudo, não podemos contar apenas com sua boa vontade porque 

é difícil acreditar, conforme afirma Seffner, que surdos, cegos, gueis, lésbicas, travestis, 

cadeirantes, deficientes mentais, gente mais velha, bagunceiros e comportados, 

umbandistas e católicos, interessados e desinteressados, limpos e sujos, bem educados e 

mal educados, possam aprender em conjunto, num clima de inclusão, aceitação, respeito 

e harmonia. Reforçando suas palavras podemos dizer que a meta principal a ser buscada 

para que a inclusão nas escolas seja possível deve ser pautada em uma ampla reflexão 

sobre o atual momento político e educacional brasileiro para que nós, professores 

possamos perceber a riqueza da diversidade em sala de aula, sob todos os aspectos, pois, 

somente a partir de estudos e debates sérios sobre o tema e as possibilidades de sua 

efetivação conseguiremos encontrar respostas para algumas das questões propostas. 

 

Como já foi dito, falar de fracasso escolar nos leva a discutir o tema da inclusão. 

Novamente recorrendo a Amaral, percebemos que a construção do fracasso escolar tem 

sido difundida no Brasil e no mundo e seus pressupostos giram em torno da 

patologização/culpabilização do aluno e do professor, conferindo a esses a 

incompetência pelo insucesso na aprendizagem, ou justificando pelo que falta às 

famílias, pela desestruturação do meio de convivência do aluno, à falta de formação do 

professor, ao desinteresse deste profissional, enfim, isentando a responsabilidade das 
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instituições escolares que são reflexos das instituições sociais, do qual o Estado deveria 

manter e prover os melhores meios para superação do fracasso e da exclusão social. 

Confirmando o que nos disse Seffner, podemos pensar que é o fracasso escolar que gera 

os excluídos da escola, ou seja, aqueles que, frente às dificuldades encontradas se 

isolam abandonando-a, se tornando candidatos à inclusão. 

 

Apenas para marcar historicamente a produção do fracasso escolar no Brasil, 

analisaremos as investigações de Patto, que demonstra que a década de vinte foi um 

marco na história da educação brasileira. É na Primeira República, marcada por idéias 

liberais que já se identificava as raízes da explicação de diferenças no rendimento 

escolar nas diferentes classes sociais. Nesse período de nossa história, disseminou-se 

“[...] a crença de que abolido o trabalho escravo e inaugurado a categoria social do 

trabalhador livre numa sociedade capitalista criam-se as condições para que a 

distribuição social dos indivíduos seja pautada apenas por suas aptidões naturais” 

(PATTO; 1993: 54). A educação escolar na época citada era privilégio de 

pouquíssimos: menos de 3% da população frequentavam a escola e 90% da população 

adulta eram analfabetas. De 1889 a 1930 o país possuía cerca de 75% de analfabetos. 

 

Nos grandes centros urbanos houve crescimento do setor industrial 

impulsionados pelo desenvolvimento do capitalismo global, ampliação das camadas 

médias e uma crescente urbanização, que levaram a partir da década de trinta a uma 

mudança nas relações de poder na sociedade política e trazia a mobilização de 

segmentos da sociedade civil que antes não participavam efetivamente na criação do 

pensamento ideológico e da política do país. Houve movimentos de classes da 

sociedade civil por uma “republicanização da República” (p.56) como o “entusiasmo 

pela educação”, buscando uma sociedade mais igualitária (pelo menos para a burguesia 

emergente constituída por comerciantes que ganhavam ascensão social). Como 

resultado dessas reivindicações, escola para todos era uma estratégia da própria 

burguesia empresarial de, com o apoio da classe operária, retomar o poder político do 

país. Na década de 20 e 30 ocorrem as reformas educacionais, liderados por intelectuais 

e educadores que se basearam nos princípios do movimento educacional europeu e 

norte-americano conhecido como Movimento da Escola Nova. 

 

No entanto, esse “otimismo pedagógico” não conseguiu transformar as 

oportunidades de educação escolar das classes populares de maneira significativa. O 
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discurso era limitado ao plano das idéias e da política, mas pouco na realidade 

educacional. Um aspecto da teoria escolanovista sobre o fracasso escolar é que não 

localizava as causas das dificuldades de aprendizagem no aprendiz, mas nos métodos de 

ensino e também concebia que os indivíduos diferem entre si à capacidade para 

aprender. 

 

A partir dos anos 30, a determinação dos “anormais” e sua segregação já era 

uma prática social que desde o início do século XIX era de competência dos médicos, os 

quais tiveram uma participação efetiva na constituição teórica e instrumental da 

psicologia educacional, direcionando-a para a aquisição de uma identidade baseada num 

modelo médico, haja vista que, os primeiros cursos de psicologia ministrados no Brasil 

aconteceram nas faculdades de medicina e eram direcionados e ministrados por 

médicos. A psicologia então começa a se configurar no país como uma prática de 

diagnóstico e tratamento de desvios psíquicos, passando a justificar o fracasso escolar, 

ou tentar impedi-lo através de programas de psicologia preventiva baseados no 

diagnóstico precoce de distúrbios do desenvolvimento infantil, criando um movimento 

de higienização mental que permaneceu forte por muito tempo. Essa influência da 

psicologia no pensamento pedagógico acabou por trazer duas distorções na proposta 

escolanovista original: 

 

De um lado, enfraqueceu a idéia revolucionária e enriquecedora 

de levar em conta, no planejamento educacional, as 

especificidades do processo do desenvolvimento infantil 

enquanto procedimento fundamental ao aprimoramento do 

processo de ensino, substituindo-a pela ênfase em 

procedimentos psicométricos frequentemente viesados e 

estigmatizadores que deslocaram a atenção dos determinantes 

propriamente escolares do fracasso escolar para o aprendiz e 

suas supostas deficiências; de outro, propiciou uma apropriação 

do ideário escolanovista no que ele tinha de mais técnico, em 

detrimento da dimensão de luta política pela ampliação da rede 

de ensino fundamental e por sua democratização que o 

movimento também continha (PATTO; 1993: 63). 
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Também no discurso oficial, Patto observa a visão reducionista e 

estigmatizadora de um discurso incoerente que ora atribui as causas do fracasso escolar 

ao aluno, à sua personalidade, em sua carência cultural devido à família não possuir 

recursos que geram o desajustamento escolar, como se a família proveniente da classe 

mais carente fosse produtora de crianças com graves problemas emocionais e quando 

confrontada à disciplina exigida na escola não consegue se integrar e se torna uma 

“desajustada”. A família nesse caso precisaria de tratamento. Há também outra vertente 

de cunho escolanovista que coloca as causas desses problemas enunciados no corpo 

docente, no profissional mal preparado, carente de “capacitação”, ou até mesmo “por 

ele próprio ser portador de problemas de personalidade que podem estar interferindo 

negativamente no ajustamento escolar de seus alunos” (Patto; 1993: 93). 

 

Ao longo da década de 70, na história da pesquisa do fracasso escolar em 

especial das crianças pobres, o discurso educacional vacilava entre a teoria do déficit e a 

teoria da diferença, com predomínio da primeira. Mais uma vez a produção do fracasso 

era localizada na inadequação da escola a esta criança carente ou diferente. Contudo, 

nem só da teoria da carência cultural se fez o pensamento educacional sobre o fracasso 

escolar nos anos setenta.  

 

A esse respeito, recentes análises sobre o processo educacional têm sido 

difundidas e os estudos de Moysés, os quais procuram desmistificar a crença que razões 

de saúde seriam os responsáveis principais pelo fracasso escolar, têm também 

contribuído para repensar essa temática. Segundo sua concepção, 

 

Existe, na verdade, um grande mito que se ramifica e se 

dissemina em várias direções: a crença de que questões de saúde 

são responsáveis, pelo menos em parte, pelo fracasso escolar. 

Aliás, falar em fracasso escolar talvez seja o maior mito, porém, 

deixo esta provocativa questão para os profissionais da 

Educação. (MOYSÉS; 2009: 29) 

 

A autora ainda afirma que as causas médicas do fracasso simplesmente não 

existem, e que a contribuição da medicina à área educacional é nenhuma. É preciso 

então reconhecer os próprios erros e responsabilidades ainda que seja uma difícil tarefa 

para “educadores” que se colocam numa posição superior ao aluno e sua família.  
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Diante do exposto, levanta-se algumas questões acerca das políticas de inclusão 

educacional e sua relação como o fracasso escolar, o qual acredita-se ser uma expressão 

do fracasso social, da lógica excludente da sociedade que perpassa todas as instituições 

sociais e políticas. O sistema educacional é uma dessas instituições que reproduz através 

do sistema seriado, das grades curriculares e disciplinas fechadas sua rigidez e 

conservação dessa sociedade dual, desigual e que produz esse pesadelo chamado 

fracasso escolar para encontrar os “culpados” (em geral o sujeito e a família) e legitimar 

a lógica da sociedade capitalista que é meritocrática e cuja intenção é manter a ordem 

social se isentando de suas responsabilidades. Por isso, a necessidade de reeducar o 

olhar é fundamental para situar o foco da intervenção na estrutura do sistema escolar, na 

lógica que o inspira. É necessário ressaltar que ao analisá-la deve-se fazê-lo integrando-

a a uma estrutura maior que é o sistema social, econômico, histórico, político, cultural, 

não somente do nosso País, mas de todo o mundo global que hoje mantêm uma estreita 

relação gerada pelo desenvolvimento tecnológico, as interferências de uma economia 

globalizada, de um mercado global. 

 

Os debates hoje estabelecidos giram em torno do tema escola democrática cuja 

proposta é pautada numa perspectiva de inclusão social, superação de barreiras, 

valorização das mais diversas formas de culturas para superar essa falta de herança 

cultural, porém o que se percebe na prática é que esses discursos são permeados de 

ideologias políticas, muitas falácias e poucas ações efetivamente transformadoras. 

Sabemos que é um grande equívoco falar em igualdade, em superação das diferenças, 

visto que a sociedade é e sempre será heterogênea, não há homogeneidade, é preciso 

reconhecer as diferenças e tentar diminuir as desigualdades de classes, sempre cientes 

da realidade, pois, o que se observa no contexto escolar brasileiro é um aumento cada 

vez maior de queixas por parte dos professores quanto à apatia dos alunos em relação à 

escola e ao conhecimento cujo resultado é a exclusão dos indivíduos.  

 

Até a década de 90, houve intensos movimentos pela democratização da escola 

pública, que se abriu para as diversas camadas da população. Ao longo da década de 

1980 buscou-se repensar o ensino, as políticas educacionais, a atuação de professores e 

alunos, e até mesmo os pressupostos, e métodos. Surgiram os Parâmetros Curriculares 

Nacionais como norteadores da nova prática docente e o objetivo da escola passa a ser a 

preparação dos cidadãos para uma sociedade democrática e essa nova proposta, apesar 
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de modificada, continua a pautar a organização do ensino no país. Contudo,  a 

massificação do ensino não significou qualidade, pois pesquisas recentes na área 

educacional revelam o contrário, pois concluímos que o horizonte democrático foi 

desradicalizado, articulando-se com demasiada facilidade ao ideal credencialista cujo 

objetivo é  certificar e/ou titular os indivíduos entregando-lhes as credenciais 

necessárias para o ingresso no mercado. 

 

Com isso, as propostas de democratizar a escola pública consistiram em ampliar 

para os setores populares o domínio de habilidades de leitura, escrita, cálculos, das 

competências básicas e iniciais que os tornem mais homogêneos, consequentemente 

mais competitivos no mercado de trabalho, nos concursos, nos diversos mecanismos de 

seleção, como no vestibular e outros meios sutis de seleção a que são colocados os 

estudantes através das corriqueiras olimpíadas escolares, as avaliações sistêmicas que a 

escola anualmente tem que se submeter. Entretanto, o modo como tais propostas são 

colocadas em prática não permite que alcancemos resultados positivos e isso pode ser 

comprovado quando constatamos que a maioria dos candidatos bem sucedidos em 

vestibulares e concursos são provenientes de escolas da rede privada de ensino.  

 

Por fim, é importante ressaltar que inclusão é uma modalidade de educação para 

todos, com um ensino especializado no e para o aluno. Ela envolve mudanças de atitude 

em relação ao “outro” pois nossa constituição como pessoa depende dessa alteridade, “é 

dela que emana a justiça, a garantia da vida compartilhada”. 

 

Todos esses esclarecimentos nos mostram que a inclusão escolar é muito 

necessária para garantir uma educação mais democrática a todos os que dela participam, 

mas é um processo e só se tornará realidade se todos os agentes envolvidos no processo 

educacional conseguirem transpor a legislação para a prática cotidiana.  

 

A guisa de conclusão reportamo-nos novamente às palavras de Fernando 

Seffner: a escola pública dever ser valorizada como um espaço político público, onde se 

convive com a diferença, construindo e negociando regras de relacionamento. As regras 

da escola são as regras do espaço público, regras democráticas de convívio, valorização 

e respeito da diferença. Desse modo, cabe salientar que a qualidade na escola pública 

dependerá da forma como as políticas de inclusão serão conduzidas pelos diversos 

agentes ligados ao ensino. É necessário ainda nos darmos conta de nossos próprios 
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limites e nos perguntarmos que tipo de inclusão a escola pode dar conta? De quem são 

as responsabilidades? Devemos pensá-la como um processo a ser conduzido por um 

grupo no qual ocorra a divisão de responsabilidades entre o Estado, o Sistema de Ensino 

e o professor. Não se deve atribuir apenas ao professor a responsabilidade completa e 

total pela inclusão/exclusão de seus alunos. Inclusão é parte de programas de governo, é 

preocupação do Estado, e deve ser levada adiante por muitos setores e atores políticos. 

A escola tem um papel importante, mas ela não pode pretender dar conta de tudo.  
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1. INTRODUÇÃO 

Percepção ambiental é um tema atual e de grande importância, principalmente 

por ser a mesma, considerada a precursora do processo que desperta a conscientização 

do individuo em relação às realidades ambientais observadas. Através da percepção e 

interpretação ambiental, podemos atribuir valores e importâncias diferenciadas para a 

natureza. E, assim perceber e sentir que a sobrevivência humana na Terra esta 

intimamente relacionada à utilização racional dos recursos naturais e, à existência de 

outras formas de vida, integrantes da biodiversidade. O grau de percepção ambiental e 

conscientização são considerados pré-requisitos para uma efetiva conservação da 

natureza. A formulação de soluções sábias para problemas ambientais não pode ser 

relegada à interação casual entre poucos participantes. As capacidades analíticas e 

conceituais são necessárias para situar o problema e soluções desejáveis nas formas 

mais claras e persuasivas. Devemos prever as necessidades futuras de uma 

população/região e tentar educá-la ou persuadi-la a acatar o rumo apropriado, mesmo 

que não seja imediatamente necessário. 

Leis e decisões bem estruturadas respondem a problemas imediatos e evitam que 

os problemas potenciais se desenvolvam, pela influencia construtiva das alterações 

sociais. A Fundação Educacional de Ituiutaba - FEIT (Associada à UEMG), sendo uma 

instituição de ensino onde são elaborados programas de ensino para várias áreas do 

conhecimento, necessita conhecer a percepção de seus atores a respeito do meio 

ambiente. Assim, poderá contribuir para o entendimento dos problemas ambientais, 

através de currículos com enfoque ambiental e formar profissionais que poderão 

interagir social, ambiental e economicamente. O objetivo deste trabalho foi identificar o 

grau de entendimento e envolvimento dos atores (professores, alunos e técnicos 

administrativos) da Universidade do Estado de Minas Gerais, campus Ituiutaba nas 

questões ambientais. 
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2. REFERÊNCIAL TEÓRICO 

2.1 Educação e Percepção ambiental 

As principais metas e premissas básicas da Educação Ambiental (EA) foram destacadas  

na Primeira Conferência Intergovernamental sobre EA, realizada em Tbilisi, Georgia 

(ex URSS) – 1997. Devido principalmente ao seu caráter abrangente são consideradas 

por ROCHA (2000) atualizadas, válidas e aplicáveis. Ou seja, de acordo com estas 

orientações a EA deve:  

a) Levar à aquisição de conhecimentos, valores, comportamentos e habilidades 

práticas, a partir da reorientação e articulação das diversas disciplinas e 

experiências educativas, para a participação responsável e eficaz na prevenção e 

solução dos problemas ambientais e da gestão da qualidade do meio ambiente; 

b) Propiciar uma percepção da natureza complexa do meio físiconatural e do meio 

construído pelos seres humanos, resultante da interação dos aspectos físicos, 

biológicos, sociais, econômicos e culturais; 

c) Contribuir para a formação de uma consciência sobre a importância da 

preservação da qualidade do meio ambiente em sua relação com o 

desenvolvimento, para o qual a educação deverá difundir conhecimentos sobre 

as alternativas produtivas menos degradantes para o meio ambiente, assim como 

fomentar a adoção de modos de vida compatíveis com a preservação da 

qualidade do mesmo;  

d) Facilitar a percepção integrada do meio ambiente, tornando possível uma ação 

mais crítica que identifique as causas e não apenas seus efeitos; 

e) Facilitar a compreensão das interdependências econômicas, políticas e 

ecológicas do mundo atual, em que as decisões e comportamentos dos diversos 

países têm conseqüências de alcance internacional, no que se requer desenvolver 

um espírito de solidariedade e uma atitude responsável entre eles; 

f) Utilizar todos os meios públicos e privados disponíveis na sociedade, para a 

educação da população: sistemas de educação formal, diferentes modalidades de 

educação extraescolar e os meios de comunicação de massa; 

g) Permitir que os indivíduos e a coletividade compreendam a natureza complexa 

do meio ambiente natural e do meio ambiente criado pelo homem como 

resultante da interação dos seus aspectos biológicos, físicos, sociais, econômicos 

e culturais, e adquiram os conhecimentos, os valores, os comportamentos e as 

habilidades práticas para participar responsável e eficazmente da prevenção e 

solução dos problemas ambientais; 
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h) Oferecer os conhecimentos necessários para interpretar os fenômenos complexos 

que configuram o meio ambiente, fomentar os valores éticos; 

i) Suscitar uma vinculação mais estreita entre os processos educativos e a 

realidade, estruturando suas atividades em torno dos problemas concretos que se 

impõem à comunidade, enfocar a análise de tais problemas, através de uma 

perspectiva interdisciplinar e globalizadora, que permita uma compreensão 

adequada dos problemas ambientais;  

j) Ser concebida como um processo contínuo, e que propicie aos seus 

beneficiários, através da renovação permanente de suas orientações, métodos e 

conteúdos, um saber sempre adaptado às condições variáveis do meio ambiente;  

k) Dirigir-se a todos os grupos de idade e categorias profissionais, vincular-se à 

legislação, às políticas, às medidas de controle e às decisões que o governo adote 

em relação ao meio ambiente.  

 

A Educação Ambiental para Sustentabilidade (EAS) pode ser assim definida: 

“processo educacional que prepara o indivíduo a perceber que as relações sociais e 

econômicas, socialmente construídas pela humanidade, devem ser justas e considerar a 

Terra a partir da finitude dos seus recursos naturais existentes” (AGIUS, 1996; 

TILBURY, 1995; MININNI-MEDINA, 1997).  

Segundo TELLES et al (2002), as diretrizes metodológicas existentes em EA são 

diversificadas e estão muitas vezes distantes das reais necessidades das comunidades 

com as quais se pretende desenvolver um projeto de trabalho. DIAS (1993) afirma que a 

aprendizagem será mais significativa se estiver adaptada concretamente às situações da 

vida real da cidade, ou do meio, do aluno e do professor. 

As atividades ambientais podem ser desenvolvidas como iniciação à ecologia ou 

como forma de concentrar a atenção do grupo participante para uma questão 

determinada, um problema ambiental a ser resolvido pela comunidade, por exemplo. 

Para desenvolver um trabalho como esse, pode-se prever um esquema de animação em 

quatro partes: 

 

1º momento: PERCEPÇÃO 

• Após uma introdução à questão e ao sentido da atividade, os participantes expressam o 

que sabem a respeito do assunto tratado. O coordenador da atividade faz o grupo prestar 

atenção para dois níveis de linguagem utilizados para descrever essa realidade: 

descrição dos fatos e descrição de atitudes e valores frentes aos fatos. 
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2º momento: ARGUMENTO PARA DECISÃO 

• Cada participante é convidado a distinguir entre os fatos que derivam da realidade e 

sobre os valores apontados, em função de uma decisão a ser tomada a respeito. 

Colocam-se convergências e divergências de opiniões. 

3º momento: ATITUDES PARA RECREAÇÃO 

• Em função das discussões anteriores, passa-se a votar sobre a atitude a ser tomada pelo 

grupo face a questão estudada. 

4º momento: AÇÕES POSSÍVEIS 

• Define-se os agentes sociais que deverão intervir (poderes públicos, grupos de poder 

econômico, entidades da sociedade civil, indivíduos); 

• Define-se como deverá traduzir a ação (uma informação, uma lei, um regulamento, um 

projeto educacional, um projeto de recuperação ambiental etc.) (PEDRINI, SANTOS, 

2006). 

A capacidade de auto depuração do meio natural face à pressão da urbanização 

ainda é pouco estudada em nosso meio. Além disso, as condições econômicas e 

tecnológicas do Estado se atrasaram na solução dos problemas relacionados ao 

desequilíbrio ambiental. A falta de conhecimento na tomada de decisões e priorizando o 

poder público para estes problemas, poderá levar a soluções de alto custo e de maior 

complexidade (CECCATO, 1994) 

Outros estudos destacam o carácter subjetivo da qualidade de vida como os de 

Nasar (1990), nos quais enfatizam a percepção da população frente a certas dimensões 

da qualidade de vida urbana, que é resultado de um juízo de valor sobre o espaço vivido. 

 

3. OBJETIVOS 

Realizar um diagnóstico da percepção ambiental dos atores da Universidade do 

Estado de Minas Gerais, campus Ituiutaba (professores, alunos e técnicos 

administrativos), e identificar o grau de entendimento e envolvimento nas questões 

ambientais envolvendo o meio em que vivem. 

 

4. METODOLOGIA 

A partir de um questionário (modelo em ANEXO I) foi realizado um 

levantamento de dados sócio-econômicos obtidos junto à comunidade acadêmica. 

Detectou-se, a partir deste, o perfil ambiental de cada indivíduo entrevistado e também 

conservação e limpeza de todos os setores dentro da FEIT. 

Após análise dos dados levantados, foram elaboradas atividades práticas 

educativas durante palestras realizadas no auditório da FEIT/UEMG. Foram realizadas 
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exposições sobre os temas “Percepção Ambiental” e “Conservação do Meio Ambiente” 

por meio de palestras que foram realizadas em seminários abertos a toda comunidade 

acadêmica e durante a XXIII SEAI (Semana Agronomica de Ituiutaba). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1 Perfil dos entrevistados 

Foram entrevistados 200 indivíduos no campus da FEIT/UEMG, sendo estes 

representados por 55% sexo do gênero masculino, idade entre 17 e 58 anos. O 

questionário foi aplicado a 100 indivíduos no turno matutino, 40 no turno vespertino e 

60 no noturno. A maioria das pessoas (85%) está cursando o ensino superior, 5% tem o 

ensino médio e 2% tem apenas o ensino fundamental. 8% dos entrevistados tem o 

Ensino superior completo, destes 33,33 % tem Especialização, 33,33 % tem o mestrado 

e 44,44%, o doutorado.  

 

5.2 Avaliação dos questionários 

Os 200 questionários foram entregues no período matutino, vespertino e noturno 

à alunos, professores e funcionários do campus. Quanto à Relação entre atividade 

profissional exercida e danos ambientais, 40% dos entrevistados acredita que sua 

atividade profissional não causa danos ambientais; 30% acreditam que sua atividade 

profissional causa danos ao meio ambiente e outros 30% não responderam, pois ainda 

não exercem atividade profissional.  

Sobre à contribuição da atuação profissional para melhoria da qualidade 

ambiental, 2% Acreditam que o exercício de sua profissão não contribui para a melhoria 

da qualidade ambiental, enquanto 72%, Contribui para a melhoria da qualidade 

ambiental e os outros 29% não responderam  

Quanto aos problemas ambientais que afetam diretamente os entrevistados e que 

afetarão as duas próximas gerações humanas são, respectivamente: Degradação dos 

solos, 39% e 36%; demasiado crescimento populacional, 22% e 36%; 

desertificação,22% e 36%; destruição das florestas, 70% e 66%; diminuição da camada 

de ozônio, 40% e 46%; efeito estufa, 44% e 66%; escassez de água doce, 34% e 76%; 

mudanças climáticas, 66% e 86%; perda da biodiversidade, 40% e 42%; pobreza, 35% e 

50%; poluição atmosférica, 66% e 68% e poluição hídrica, 48% e 54%. 

Os dois maiores problemas ambientais atuais apontados que merecem atenção e 

soluções urgentes são a destruição das florestas com 52%, seguido da poluição 
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atmosférica com 56%. Outros problemas ambientais citados foram: Efeito estufa (48%), 

escassez de água doce, poluição hídrica, perda da biodiversidade e pobreza, degradação 

dos solos, demasiado crescimento populacional e desertificação. 

Ao serem questionados a respeito de cores e tipos de materiais em relação  aos 

coletores seletivos de lixo para o processo de reciclagem de plástico, papel e metal, 6% 

dos entrevistados associaram incorretamente as 3 cores com os respectivos materiais, 

enquanto que 50% fizeram a correta associação. 36% associaram 1 cor corretamente 

com o respectivo material, enquanto 8% não responderam. 

Apenas 24% dos entrevistados sabem fazer reclamações e/ou denúncias de 

algum problema ambiental às autoridades ou órgãos competentes: Quando questionados 

a respeito do conhecimento de nome ou sigla de algum órgão ou instituição 

responsável/envolvido com a conservação ambiental, 80% conhece pelo menos uma das 

instituições a seguir: ECOPAV (ECOPAV AMBIENTAL CONSTRUTORA 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.), Coleta Seletiva (Programa Ituiutaba Recicla), 

IMA (Instituto do Meio Ambiente), Greenpeace (Organização não governamental); 

Polícia Florestal, Prefeitura Municipal, IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

e dos Recursos Naturais Renováveis), IEF (Instituto Estadual de Florestas), WWF ( 

World Wide Fund for Nature), CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), 

EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), Ministério Público. 86% 

dos entrevistados nunca fizeram reclamação/denúncia de algum problema ambiental às 

autoridades ou órgãos competentes: Em relação à afirmativa “Recursos Naturais 

Renováveis é sinônimo de Recursos Naturais Inesgotáveis 78% dos entrevistados 

consideram-na verdadeira, 18%, falsa e 4% não respondeu. 

Questionados sobre o tipo de campanhas que os entrevistados estão dispostos a 

participar para minimizar os problemas ambientais atuais, as mais citadas foram: 

diminuir o desperdício de água (92%), separar o lixo para ser reciclado (64%0, 

campanha contra empresas poluidoras (44%), deixar de consumir produtos advindos de 

processos poluidores do meio ambiente (38), contribuir com ajuda financeira para 

organizações ambientais (6%). Nenhum entrevistado se mostrou disposto a pagar mais 

impostos para promover a conservação/educação ambiental. Apenas 20% dos 

entrevistados disseram  que praticaram alguma ação a favor da conservação ambiental 

nos dois anos passados. Mas 96% dos entrevistados estão dispostos a realizar trabalho 

voluntário para a conservação da natureza  

Dos vários tipos de degradação ambiental, 69% acha o desmatamento o tipo que 

chama mais atenção, sendo que desses, 34% apontam para o descaso com o 
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desmatamento na floresta amazônica. 20% entrevistados não responderam a esse item. 

Outros tipos citados foram a perda da biodiversidade, a poluição hídrica, queimadas, 

poluição desmatamento, degradação do solo/desertificação e desperdício de água 

potável. Apenas 20 % dos entrevistados já visitou alguma unidade de conservação do 

Brasil. Ao serem questionados a respeito de sua relação com a natureza, as mais citadas 

foram: Contemplação/admiração (70 %), pesquisa (30%) e prática de esportes (25%). 

Apenas 2% com atividade predatória. A maioria dos entrevistados não conhece muitas 

espécies vegetais e animais do cerrado. As espécies mais citadas foram: Pequizeiro, 

Tamanduá, tatu, Goiabeira do cerrado, Sucupira preta, siriema. Quanto ao nome comum 

de árvores do cerrado, 43% não citou nenhuma. As mais citadas foram: Pequizeiro, 

Sucupira, Ipê, Barbatimão, Baru. As menos citadas foram: Aroeira, Babaçu, Buriti, 

Cajuzeiro do cerrado/ Cajuzinho do campo, Camisa fina, Gabiroba, Goiabeira do 

cerrado, Jaboticabeira, Jatobá, Lixeira, Macaúba, Oiti, Pau Terra, Sibipiruna e Unha de 

vaca. 

A espécie frutífera do cerrado mais conhecidas é o pequizeiro (80%).  Também 

fazia parte do questionário o conhecimento do nome de rios que passam no cerrado, 

27% das pessoas não citou nenhum. Os mais conhecidos são: Rio Tijuco, Rio Paranaíba 

e Rio São Francisco. O Parque Nacional das Emas foi o Parque nacional brasileiro mais 

citado pelos entrevistados,seguido pelo Parque Nacional da Serra da Canastra. 

Outros eram conhecidos por menos de 7% dos entrevistados. O Mico Leão 

Dourado foi a espécie mais citada como em risco de extinção, seguida pela onça pintada 

(15%), : Arara Azul(13%), Lobo Guará (12%). 14 entrevistados deixaram de responder 

a essa pergunta.  

Por ultimo, pediu-se a citação do nome de algum projeto/programa brasileiro de 

conservação ambiental que tenha tido sucesso, 44% deixaram em branco. Projeto Tamar 

(38%) foi o mais citado, seguido pelo projeto Rondon (14%), Projeto WWF Brasil 

(2%), Corredor ecológico Araguaia bananal e Projeto Mico Leão Dourado, ambos com 

1%. 

Os alunos do curso de Agronomia e Ciências Biológicas, assim como 

professores dos respectivos cursos responderam o questionário num espaço de tempo 

menor e com mínimo questionamento a respeito dos assuntos tratados do que os demais 

entrevistados. Isso evidencia a intimidade desses dois cursos em se tratando da temática 

ambiental. Ainda assim, o número de pessoas que responderam erroneamente às 

perguntas do questionário foi 30% maior do que o esperado. 



849 

 

Semanalmente foram realizadas reuniões, palestras e dinâmicas de diferentes 

temas, inclusive Educação Ambiental, abertas à toda comunidade acadêmica. O 

aproveitamento das dinâmicas de Educação e Conservação Ambientais foi positivo. 

Funcionários dos quiosques de alimentação foram orientados quanto a destinação 

adequada de resíduos recicláveis e não recicláveis. 

 

6. CONCLUSÃO 

A percepção ambiental da realidade, dos fatos, processos e instituições é pífia 

entre os atores da FEIT, principalmente, em função do seu estado cultural, psicológico, 

envolvimento pessoal, valorização e importância atribuídos à questão em foco e do 

nível de conhecimento a cerca do meio ambiente que nos cerceia. 

O que nos foi e é ensinado influenciam nossas perspectivas de análise para o 

entendimento do ambiente circundante. Fica, dessa forma, evidente que conhecer as 

premissas básicas da educação e conservação ambiental é importante para 

compreendermos corretamente a interação homem/natureza. Faz-se necessário 

desenvolver no ambiente universitário um aprendizado que envolva elementos de ordem 

científica, ética e estética, em que tal interação seja explicitada e favoreça a 

conscientização ambiental e estimule ações relativas à conservação da natureza.  

Poucos indivíduos conseguem compreender todo o escopo de seu ambiente 

diário. Há uma idéia vaga de que o espaço e os objetos têm qualidades estéticas ou 

vivificantes, mas tal idéia deve ser deliberadamente acalentada. 

Uma das formas de perceber, interpretar e valorizar conscientemente a 

importância da existência de todas as formas de vida e das suas múltiplas interrelações 

mantedoras de variados ecossistemas é, através do processo educacional e experiencial 

que fornece subsídios práticos e teóricos para o entendimento de processos vitais. 

Para se atingir a conscientização ambiental coerente com a realidade ambiental é 

necessário obter-se uma visão holística a respeito das principais temáticas ambientais  

contemporâneas a fim de comparar com nossa atual qualidade de vida individual e 

coletiva. 

O principal aspecto deste trabalho foi apontar a necessidade de se alterar valores, 

já que a limitação quantitativa do meio ambiente mundial e as trágicas conseqüências de 

sua sobrecarga exigem novas formas de pensamento e manejo que levem a uma revisão 

nos fundamentos do comportamento humano.  

A FEIT, como instituição formadora de opinião e do conhecimento científico 

pode, a partir deste estudo, contribuir para a formação de indivíduos capacitados, em 
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diversas áreas de atuação profissional, para resolver as futuras tensões causadas por um 

desenvolvimento não equilibrado e para avaliar, deliberar e aprensentar propostas para a 

promoção de um desenvolvimento sustentável não apenas para o Cerrado, mas para a 

humanidade como um todo. 
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Introdução 

 

Simone de Beauvoir, em 1949, materializou o pensamento que já reverberava 

nas discussões iniciais dos movimentos feministas: a desnaturalização do “ser mulher”. 

A existência da feminilidade tomada como fato, como acontecimento meramente 

biológico, cedia lugar à idéia de “tornar-se mulher”, inaugurando a perspectiva do 

gênero como construção, como processo e não como um dado organísmico pronto e 

acabado. 

A partir da defesa contundente empreitada por Beauvoir, várias vozes feministas 

puderam se levantar a respeito do tema da construção social do feminino, ainda que não 

em uníssono, haja vista que o movimento feminista não foi monolítico nem homogêneo. 

Contudo, apesar de sua heterogeneidade, os feminismos – e aí tratamos mais 

particularmente de sua expressão no ocidente - vieram percorrendo o caminho da 

reflexão sobre os espaços ocupados pela mulher numa sociedade ainda patriarcal e, mais 

do que isso, vêm refletindo sobre como são ocupados tais espaços (ARAÚJO, 2005; 

ELSON, 1998; NARVAZ e KOLLER, 2006).  

No estudo aqui apresentado, que toma também uma perspectiva feminista, nossa 

intenção foi analisar a participação das mulheres na seara do exercício político, 

discutindo alguns aspectos que concorrem para a constituição das subjetividades 

femininas.  
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 Neste trabalho, assumimos a perspectiva tomada em trabalhos anteriores 

por Fávero (1997, 2001, 2005, 2007a), propondo-nos a entender o desenvolvimento 

humano não como um processo universal, mas como um caminho que também se trilha 

a partir de modelos de pensamento veiculados nos variados contextos sócio-histórico-

culturais. Por isso, cremos que o desenvolvimento se dá de acordo com o lugar e o 

tempo onde o sujeito se insere. Frisamos que não estamos tratando do desenvolvimento 

como a mera aquisição de habilidades cognitivas, mas falamos do desenvolvimento em 

seu sentido mais lato, que envolve a construção das identidades e da subjetividade, bem 

como a partilha e a negociação de significados numa dada sócio-cultura (FÁVERO, 

2007a). 

Se tomamos, portanto, o desenvolvimento humano como processo relativo ao 

contexto, é preciso também, por coerência, não universalizar e não assexuar este sujeito 

em desenvolvimento. Se o sujeito tem contexto e história, também pertence a um gênero 

socialmente definido, cujas atribuições, por sua vez, não escapam ao lugar, ao tempo e à 

organização das relações sociais. É por essa razão que teóricos como Scott (1986) 

defendem que o gênero deve ser estudado como categoria analítica e não descritiva, 

tomada a partir do contexto das relações entre homens e mulheres.  

Embora se trate de uma proposta de investigação histórica e não psicológica, 

Scott (1986) inova ao defender a característica relacional do conceito de gênero, 

entendendo que ao conduzir investigações sobre o gênero é necessário questionar como 

são construídas as relações entre homens e mulheres, como funcionam e como se 

transformam. Por isso, diz Scott (1988, apud COSTA, 2000), o gênero como categoria 

ultrapassa o foco no binômio homem/mulher e traz à tona discussões sobre as relações 

de poder. Nesse sentido, o gênero deve ser entendido também como estruturador da vida 

social, juntamente com outras categorias produzidas a partir de relações desiguais de 

poder, tais como classe, etnia e orientação sexual.  

Do mesmo modo, acreditamos que para compreender o desenvolvimento 

humano do ponto de vista da formação das identidades de gênero é necessário tratar do 

desenvolvimento de homens e mulheres como processos relacionais que são 

interdependentes, mas diferenciados, a começar da socialização de meninos e meninas. 

Isso porque, conforme apontam teóricas do feminismo do quilate de Perrot (2007) e 

Beauvoir (2008), não há neutralidade na criação de meninos e meninas que possa 

transformar seu desenvolvimento em processos idênticos. Tornar-se homem é 

inequivocamente diferente de tornar-se mulher. 
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Por essa razão, ao se mencionar as diferenças de gênero é fundamental que se 

perceba haver distinções no teor axiológico e nas dinâmicas de socialização destinadas a 

homens e mulheres, tendo em vista que estamos aqui considerando que este processo 

socializador é, também, produtor das diferenças.  

Cabe ressaltar que o cenário de socialização da mulher foi erguido sobre o eixo 

da naturalização da submissão feminina, tanto por motivos ligados à diferença de poder 

entre os sexos, quanto por motivos ligados ao feitio natural da mulher que a predispunha 

a um caráter mais fraco, segundo revelam estudos de autores como Perrot (2007), Del 

Priore (2005), Gondra e Garcia (2004) e Badinter (1991), por exemplo. E ainda hoje, 

mesmo levando em conta a emancipação econômica de alguns segmentos femininos200, 

esse cenário se repete na sociedade brasileira desde antes da era moderna, e mantém 

fortes traços em nossa época.  

Em contraposição a estes princípios patriarcais de jugo feminino, algumas 

frentes de batalha foram abertas na tentativa de fazer com que a sociedade – toda ela, 

inclusive as próprias mulheres – entendesse a mulher como sujeito, com voz e 

inteligência. Só assim se faz possível pensar uma mudança mais profunda de “destino” 

para as mulheres. São os feminismos, portanto, que introduzem a discussão sobre o 

gênero como construção, fundando, a partir daí, novas abordagens para compreender 

como são forjados homens e mulheres. No Brasil, mulheres como Bertha Lutz, no início 

do século XX, vão se organizar em associações com a intenção de mobilizar autoridades 

e parlamentares em direção às causas feministas, combatendo a naturalização das 

diferenças e a divisão de hierarquias e territórios para homens e mulheres (Soihet, s/d) 

No bojo desta discussão proposta pelos feminismos e ressaltando a importância 

de se entender o gênero como categoria não natural, West e Zimmerman (1987) cunham 

a expressão “doing gender”, para dizer que sua preocupação investigativa buscava o 

entendimento do que “está envolvido com o ‘fazer o gênero’ como sendo uma atividade 

em andamento, cravada nas interações cotidianas” (apud KITZINGER, 2009, p 94). Ou 

seja, passa-se, então, a pensar na diferenciação entre homens e mulheres como atividade 

interacional, produzida a partir das relações humanas e não como categoria natural, 

fruto da diferença biológica entre os sexos.  

                                                 
200 Em 1949, ao finalizar “O Segundo Sexo” e analisar a condição das mulheres emancipadas, Beauvoir (2008,p. 50) 

escrevia: “a mulher que se liberta economicamente do homem nem por isso alcança uma situação moral, social e 

psicológica idêntica à do homem. (...) O fato de ser uma mulher coloca hoje problemas singulares perante um ser 

humano autônomo”. 
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A inovação trazida pela concepção de gênero de West e Zimmerman, segundo 

Nentwich (2006) coaduna-se com o desenvolvimento das perspectivas feministas 

calcadas nos movimentos pós-estruturalistas, que levam em conta a organização do 

poder dentro das relações sociais. O gênero visto sob este prisma não é algo que as 

pessoas têm aprioristicamente. É construído nas práticas sociais e discursivas que 

constituem padrões e normas fundados num modelo “neutro e universal” de homem. 

Sendo assim, só é possível pensar em mudanças conceituais e relacionais de gênero 

quando se incide sobre as práticas sócias estruturantes desses conceitos (NENTWICH, 

2006) 

Essa concepção de gênero como categoria não natural e interacional, que se 

constrói nas relações humanas, instigou discussões que se propõem a pensar em como o 

sujeito vai se constituindo a partir dos caminhos propostos pelos modelos de 

socialização presentes no cotidiano, que difundem, entre outras hierarquias, as de 

gênero. Portanto, ao se considerar o modo como se dá o desenvolvimento humano e a 

formação das subjetividades, é preciso ter em conta os institutos e dispositivos que 

normatizam as divisões de gênero e se entrelaçam na construção do sujeito, constituído, 

segundo De Lauretis (1994, p. 208) “não apenas pela diferença sexual e sim por meio de 

códigos lingüísticos e representações culturais”. Isso significa que as normas 

reguladoras dos espaços e hierarquias de gênero permeiam as práticas discursivas e, 

mesmo que não sejam sempre explícitas, difundem-se no senso comum, naturalizando-

se nas interações cotidianas.  

Em nossas interações diárias produzimos e difundimos, incessantemente, o 

discurso que nos constitui como sujeitos masculinos e femininos e contamos, para a 

consolidação da polarização entre estes universos, com o papel das instâncias de 

socialização, que normatizam e normalizam a distância entre os gêneros.  

Por isso, estamos aqui defendendo, conforme pensamento já desenvolvido por 

Fávero (2009a), que o modo como homens e mulheres vão sendo socializados ao longo 

da vida resulta na construção de diferentes subjetividades e diferentes funcionamentos 

psicológicos. Não se trata de tomar os processos socializadores como determinantes 

exclusivos da subjetividade, pois desse modo estaríamos desprezando as idiossincrasias 

e a atividade mental do sujeito, como bem pondera Fávero (2005), dizendo que sem a 

idéia de um sujeito ativo, cognoscente, “isto é, o sujeito que constrói, não haveria 

sentido, em última análise, nos referirmos a uma Psicologia do Desenvolvimento ou à 

construção de conhecimento” (FÁVERO, 2005, p. 19).  
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Por esse motivo, por assumirmos, juntamente com Fávero (2005, 2007a, 2009a), 

que a construção de si é resultado da interação da atividade mental do sujeito com as 

práticas culturais socialmente mediadas é que consideramos fundamental entender os 

impactos da socialização sobre a constituição subjetiva, e, mais particularmente, os 

impactos da educação como crucial dispositivo socializador.  

Em outras palavras, comungamos da concepção de que o desenvolvimento 

psicológico de sujeitos masculinos e femininos é orientado por processos de 

socialização generizadamente hierarquizados, que obedecem, no caso de nossa 

sociedade, a uma configuração patriarcal. 

Assim sendo, na medida em que entendemos o gênero como categoria produzida 

na dinâmica das relações humanas, torna-se fundamental levar em conta as instâncias 

institucionais envolvidas na socialização e na difusão de um modelo de pensar e fazer o 

gênero, como a educação, já mencionada. A escola e seus princípios de educação formal 

funcionam há séculos como veículo para a socialização diferenciada de meninos e 

meninas, direcionando, por conseqüência, as áreas de conhecimento que serão 

dominadas por “competências” masculinas ou femininas.  

A esse respeito, Fávero, Tunes e Marchi (1991) desenvolveram um trabalho 

sobre a resolução de tarefas na área de matemática, mostrando que as representações 

sociais de gênero podem influir no desempenho de alunos e alunas frente às tarefas 

apresentadas. Nesse trabalho, os autores mostram como as representações sociais das 

áreas de conhecimento se articulam com representações sociais de gênero dentro da 

escola (Fávero, Tunes e Marchi, 1991). 

Os resultados obtidos desta investigação dão indícios de algumas das discussões 

atuais sobre gênero nas instituições escolares: a questão das diferenças no nível de 

escolarização de meninos e meninas e a influência do chamado currículo oculto, que 

conduz alunos e alunas para diferentes áreas do conhecimento, “criando prioridades 

diferentes para meninos e meninas e determinando diversas estruturas motivacionais e 

sistemas de crenças” (Fávero, Tunes e Marchi, 1991, p. 261). As prioridades 

assinaladas, que são estabelecidas no decurso da vida escolar, acabam, por conseguinte, 

direcionando estes estudantes para diferentes ocupações. Esse direcionamento 

ocupacional iniciado na escola funciona na manutenção do acesso ao mercado e da 

divisão do trabalho dentro de uma relação de hierarquia do poder, conforme discute 

Fávero em seu mais recente trabalho (2009a).  

Também no mesmo sentido, outro trabalho que chama a atenção é o de 

Rosemberg (2001), que fez um amplo levantamento dos avanços e lacunas nas políticas 



857 

 

educacionais pelo viés do gênero. Nesse texto, a autora discute o fato de que o sistema 

educacional do país provê igual acesso aos níveis básicos do ensino para homens e 

mulheres, mas no momento em que se afunila o processo de escolarização e que se 

ingressa nos níveis escolares mais especializados, nosso sistema tende ainda ao sexismo 

e à segmentação dos ramos de ensino de acordo com o sexo dos estudantes, acentuando 

o caráter de resistência patriarcal do modelo educacional.  

Aqui, é interessante pensar como se articulam os trabalhos de Rosemberg (2001) 

e Fávero (2009a), já que ambos levantam uma questão fundamental: o direcionamento 

das expectativas escolares para meninos e meninas é precoce, atravessa todo o período 

de escolarização, ocorre sub-repticiamente ao currículo formal e tem efeitos para além 

da vida escolar. Estamos falando da condução profissional que é alimentada na escola a 

partir da manutenção de esferas generizadas de competência e, mais do que isso, 

estamos falando de como o sujeito é conduzido a acreditar que sua competência é 

naturalmente circunscrita nessas esferas, de maneira que a amplitude de seu 

desenvolvimento e as possibilidades de sua atuação profissional acabam ficando 

delimitadas.  

Significa que quando as mulheres se lançam ao mercado já há uma orientação 

prévia quanto às carreiras a serem escolhidas conforme as características femininas 

salientadas ao longo do processo educacional. Desse modo, entendemos que a escola, 

como uma das mais fundamentais instâncias de socialização, vem colaborando para que 

se mantenha a naturalização das diferenças, haja vista que as próprias “escolhas” 

ocupacionais servem de argumento para que se entendam as diferenças entre homens e 

mulheres como categorias natas, visto que se expressam, inclusive, nas opções 

profissionais (FÁVERO, 2009a). Isso equivale a dizer que as distinções hierárquicas 

entre homens e mulheres vividas na socialização proposta pela escola se repetem no 

processo de ocupação do mercado, como acentuam Araújo (2005) e Blay (1999). 

O interessante é que na tentativa de desmentir a existência da dominação, 

utilizam-se exatamente as estatísticas que apresentam dados sobre a ampliação da 

ocupação do mercado por parte das mulheres, mas o que não se discute nos números é a 

maneira como esta ocupação ocorre. Usa-se como justificativa para o fim das condições 

subalternas femininas o álibi das conquistas mercantis, que a princípio aparentam a 

superação dos obstáculos, quando, na verdade, se olharmos microscopicamente para as 

tais conquistas, será possível perceber que a ascensão feminina ainda se dá em espaços 

de discriminação, como aponta Blay (1999). 
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Corroborando esta idéia, tomamos a análise de Araújo (2005), para quem ainda 

há, nas instâncias decisórias do poder, uma inserção feminina bastante pequena que 

contrasta com o “grau de conquistas ou de participação das mulheres em esferas da vida 

social, como na educação e no trabalho” (ARAÚJO, 2005, p. 193).  

Ao apresentar esse tipo de retrato sobre a participação feminina, autores como 

Araújo reforçam a noção de que ao se falar de um “novo poder” das mulheres, não basta 

constatar que há a ocupação de espaços. É necessário, conforme mencionamos acima, 

entender o modo como tais espaços vêm sendo ocupados, pois esse entendimento revela 

uma participação feminina ainda secundária no que tange ao compartilhamento do 

poder. Basta acompanhar os dados sobre o número de mulheres eleitas para os cargos 

máximos de seus países201, ou, para situar os dados no nível local, basta olhar para o 

número de cadeiras ocupadas por mulheres nas assembléias legislativas do país, em 

qualquer nível do poder. 

É, portanto, necessária uma análise atenta do que dizem os números, pois uma 

apreciação superficial poderia aparentar a instalação de igualdade de condições 

profissionais ou de poder para homens e mulheres. Diante dos dados relativos ao 

aumento quantitativo de mulheres ocupando o mercado e dominando alguns segmentos 

intelectuais - como a educação, conforme mencionado - os defensores do fim do 

patriarcado se regozijam em exibir estatísticas, como se os números representassem uma 

comprovação absoluta do “empowerment202” feminino.  

Todavia, ao se analisar a participação política da mulher, não como eleitora, mas 

como candidata e como eleita, parece-nos que permanece a mesma noção secular da 

mulher como “indivíduo de segunda classe” (Beauvoir, 2000), ocupada – ou seria 

distraída? - com assuntos menos relevantes, enquanto os homens fazem o que interessa: 

legislam e governam o país, mantendo a hierarquia entre tarefas exercidas por mulheres 

e homens. No caso deles, priorizam-se as tarefas alocadas fora do âmbito doméstico, 

numa reconfigurada divisão de territórios.  

O que se depreende daí é que o modelo patriarcal de estruturar as relações 

imiscui-se em todas as esferas da vida social - incluindo, obviamente, o âmbito privado, 

da intimidade -, definindo a hierarquia das interações e dos espaços ocupados por 

homens e mulheres. Sob essa ótica, se considerarmos o modo como as práticas sociais 

vão forjando o retrato da mulher, mesmo após suas conquistas econômicas, só se pode 

                                                 
201

 Araújo (2005) apresenta dados de 2000, mostrando que de 193 países espalhados no mundo, penas 9 

tinham mulheres como governantes/presidentes eleitas. 

202
 Empoderamento 
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pensar mesmo numa discriminação quanto à inserção feminina no campo da política, 

dadas as distinções valorativas entre a imagem social do masculino e do feminino.  

Tanto que a presença política da mulher é usualmente associada a características 

que ela poderia “importar” de seu desempenho no campo doméstico, marcando, então, 

na comparação com o homem, uma diferença em sua militância e no exercício de 

funções políticas. 

É importante frisar que em se tratando de pesar estas qualidades tidas como 

femininas no que tange à competência política, o que comumente se nota é a valoração 

negativa destas qualidades, desautorizando a mulher ao exercício de atividades ligadas 

ao mando político, já que ela é considerada insuficientemente agressiva. Há, subjacentes 

à participação da mulher nestas atividades, estereótipos que relacionam a competência e 

o saber com a masculinidade, enquanto a mulher se associa ao afeto e à maternidade 

quando incorre no campo da política.  Significa dizer que ao se utilizar as qualidades 

ligadas à maternidade como marcadores de atuação feminina, atribui-se à mulher a 

incompetência para exercer o papel que a política exige, sendo esta uma atividade 

eminentemente masculina. 

Entendemos que diante de um quadro assim configurado, é indispensável que se 

pense no quanto os variados espaços de circulação axiológica de gênero ainda estão 

repletos do background que pensa e constrói as relações humanas a partir de princípios 

do patriarcado. É de se notar, portanto, como a difusão das hierarquias de gênero 

alcança e permeia todas as esferas de nossa vida social, produzindo impactos 

importantes no desenvolvimento das subjetividades. 

 

Objetivos 

 

- Entender como funcionam os processos de socialização no desenvolvimento das 

identidades de gênero; 

- Investigar o modo como estudantes universitários de algumas áreas do conhecimento 

significam a participação feminina na política; 

- Compreender como o processo de construção da identidade de gênero atua no 

direcionamento da opção de algumas mulheres pelo exercício de atividades políticas. 

 

Metodologia 
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 Para desenvolver o trabalho a partir destes objetivos, tomamos a 

perspectiva dos estudos sobre gênero realizados por Fávero (1997; 1998; 2000 e 2001) e 

por Fávero e colaboradores (FÁVERO, TUNES e MARCHI,1991; FÁVERO e 

MELLO, 1997; FÁVERO e ABRÃO, 2006; ABRÃO e FÁVERO, 2006; FÁVERO e 

SALGADO, 2006; FÁVERO e SALGADO, 2007), que têm como o fio condutor a 

questão que trata da relação entre a mulher, o conhecimento e a sociedade dentro do 

debate mais amplo da relação entre ciência e sociedade (FÁVERO, 2009a; FÁVERO, 

2009b).    

A partir, então, da consideração de que “nós não somos ‘recipientes’ passivos de 

uma posição de identidade, mas ‘práticos’ de cada aspecto da identidade como 

informado por outras identidades” (FÁVERO, 2009a, s/p), optamos por desenvolver a 

pesquisa com base em dois métodos de coleta de dados, direcionados a dois tipos de 

sujeitos que compuseram o total de participantes deste estudo.  

Esta opção foi calcada em nossa proposta de estudo que era, de um lado, 

conhecer as concepções de sujeitos universitários sobre a participação da mulher na 

política e, de outro lado, conhecer as estórias de vida de mulheres que efetivamente 

participam ou participaram da política, de modo a nos aproximarmos de suas 

motivações por esta escolha. Sendo assim, preferimos desenvolver nosso estudo em 

duas etapas, transcorridas simultaneamente, envolvendo dois tipos de procedimento: o 

grupo focal (MORGAN, 1997, De ANTONI et.al. 2001)  e a entrevista, sendo esta 

última o instrumento capaz de nos oferecer acesso às narrativas das mulheres 

participantes para que, desse modo, pudéssemos conhecer suas estórias de vida 

(ZILBER, TUVAL-MASHIACH e LIEBLICH, 2008; FÁVERO, 2009a).  

Ressalte-se que quanto ao método dos grupos focais, as interlocuções produzidas 

nos grupos foram tomadas e analisadas como atos da fala (FÁVERO, 2005; 2007a; 

2007b). Segundo esta autora, o ato da fala constitui um ato social através do qual os 

atores sociais interagem. Ou seja, enquanto a teoria que trata dos atos da linguagem 

privilegia o conceito de ação, a noção de ato da fala lida essencialmente com o conceito 

de interação.  

Já no que concerne às entrevistas, salientamos que nossa proposta de análise 

psicológica não pode separar o sujeito de seu contexto. Pelo contrário, é exatamente a 

partir da interação dialética que esse sujeito estabelece com seu entorno que se dá a 

constituição de sua subjetividade (FÁVERO, 2007a, 2009a). Portanto, analisar 

psicologicamente as mulheres aqui entrevistadas significa escrutinar suas interações 
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com os valores a elas disponibilizados nos contextos em que se inserem, contextos estes 

que entendemos como difusores dos princípios patriarcais de organização das relações. 

 

Desenvolvimento 

 

O estudo foi desenvolvido com sujeitos residentes em Ituiutaba, Uberlândia, 

Uberaba e Brasília. Quanto aos estudantes universitários, todos eles residiam em 

Ituiutaba. Já as mulheres entrevistadas residiam não só em Ituiutaba, mas também nas 

demais localidades citadas.  Apresentaremos, a seguir, os participantes do estudo, nas 

suas duas etapas.  

 

Tabela 1: Distribuição de participantes por grupo, de acordo com o sexo e a série 

Curso 

 

Participantes 

Masculinos 

Participantes 

Femininos 

Série 

Direito (GF1) 3 3 1ª 

Psicologia (GF2) 2 3 3ª, 4ª e 5ª 

Educação Física (GF3) 3 4 2ª 

Administração (GF4) 3 3 3ª 

 

Tabela 2: Dados de apresentação dos participantes por ordem de entrevista 

Ordem de Entrevista Idade Função Política Situação pós-eleição Localidade 

Entrevistada 1 (E1) 

(Psicóloga) 

44 Candidata à 

Vereadora 

Não-eleita Uberlândia 

Entrevistada 2 (E2) 

(Assistente Social) 

52 Vereadora Eleita (reconduzida) Uberlândia 

Entrevistada 3 (E3) 

(Médica) 

56 Cargo ministerial Não concorreu Brasília 

Entrevistada 4 (E4) 

(Advogada) 

32 Candidata à 

Vereadora 

Eleita (1º mandato) Ituiutaba 

Entrevistada 5 (E5) 

(Ens. Fundamental) 

98 Ex-Vereadora Não concorreu Uberaba 

 

Em seguida, discutiremos os principais resultados obtidos nas duas etapas da 

pesquisa, a começar pelos grupos focais. 
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Uma questão que chama a atenção logo de início é a consensualidade que os 

grupos adotaram diante da temática proposta, qual seja, a participação da mulher na 

política, que, imaginamos, poderia suscitar polêmicas ou diferenças de opinião. As 

manifestações verbais contestatórias ocorreram em raros momentos e a tônica valorativa 

das interlocuções foi marcada pelo discurso dos interlocutores masculinos, 

especialmente nos grupos de estudantes de Psicologia e Educação Física. A freqüência 

de manifestações femininas nesses dois grupos foi baixa, e quase sempre as falas 

apreciam para corroborar os juízos de valor enunciados pelos homens do grupo.  

Ainda como possibilidade de refletir sobre o marcante consenso entre os 

interlocutores de todos os grupos, poderíamos pensar que ele retrata a superficialidade 

com que as interações transcorreram. De fato, os participantes não pareciam estar 

imersos num ambiente de interação, mas de “comunicação conjunta”, em que o debate 

efetivo e as contestações não se constituíram vigorosamente. Pode ser que os mesmos 

grupos, numa outra proposta de pesquisa, que solicitasse, talvez, encontros contínuos, 

conseguissem desenvolver momentos mais de interação mais intensa. 

Outro aspecto que apareceu em todos os GF diz respeito à noção fortemente 

marcada nas trocas verbais de que há diferença na atuação política de homens e 

mulheres. Essa noção, compartilhada pela maioria dos participantes em cada grupo, 

remete-nos ao que falava Miguel (2001) sobre a permanência de uma concepção que 

defende o estilo maternal adotado pelas mulheres ao atuarem no campo da política 

como possibilidade de superação da “política de interesses”, tida como masculina, 

substituindo-a pela política do cuidado, considerada feminina.  

Tanto que os interlocutores, via de regra, apontaram as mulheres como mais 

“idealistas”, “éticas” e “sensíveis” que os homens em suas funções políticas. Alguns 

sujeitos chegaram a verbalizar, explicitamente, que o estilo feminino de atuar na política 

devia-se à maternidade, que proporciona à mulher maior “cuidado” com o outro. Apesar 

de manifestações contrárias, que acentuavam a existência de mulheres tão “calhordas” 

quanto os homens, a distinção entre os gêneros era constantemente retomada em vários 

momentos das interlocuções, fazendo referência à “simpatia” feminina, à “força” da 

mulher e sua capacidade de exercer várias funções simultâneas e até mesmo ao poder de 

“sedução” que as mulheres podem usar a seu favor. Note-se, como já assinalamos neste 

trabalho, que as qualidades atribuídas à mulher parecem não ser muito associadas ao 

campo da política. Os próprios participantes reconhecem que os homens estão “há mais 

tempo no poder”, o que faz deste um universo de domínio e caracterização masculina.  
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O resultado dessa distinção de núcleos de atuação caracterizados por qualidades 

masculinas e femininas é a impermeabilização destes espaços, mantendo a polarização 

entre homens e mulheres e consolidando o que Miguel (2001) chama de divisão do 

trabalho político.  

 Os resultados das entrevistas também caminharam, de certo modo, ma 

mesma direção. O que se pode notar, de pronto, nas narrativas foi a constante referência 

à presença do pai - e do avô, em algumas variações - como fonte de inspiração para o 

ingresso das entrevistadas na política. Esse fato, em suas estórias, está associado à 

também constante ausência feminina nas discussões políticas desenvolvidas no âmbito 

doméstico. Significa que somente os pais das entrevistadas poderiam, efetivamente, ser 

os inspiradores político dessas mulheres, já que suas mães freqüentavam outros 

territórios.  

É nesse sentido que registramos a disseminação do modelo patriarcal de 

estruturar as famílias (ainda que este modelo venha se reconfigurando graças às 

subversões à norma, como pontuam NARVAZ e KOLLER, 2006): os homens na 

política e as mulheres cuidando do lar.  

No que tange ao contexto político, poderíamos pensar que há agora, com o 

ingresso de uma boa leva feminina na política, grandes possibilidades de transformação 

no cenário de distribuição do poder político-institucional, ou, como denomina Avelar 

(2001), no panorama dos canais corporativos do poder. Afinal, inspiradas ou não pelos 

pais, são mulheres ocupando funções públicas e constituindo seu próprio modelo de 

atuação nesse campo.  

Mas não é exatamente o que ocorre. Embora estejamos falando da conquista de 

mais um território antes exclusivamente masculino, as mulheres ainda são alienígenas 

nesse espaço e não raro se comportam conforme as normas já estabelecidas, como se 

percebe nas falas de E2 e E4. Em suas narrativas, nenhuma inovação do ponto de vista 

da proposição de projetos políticos é notada. Ainda parece haver, no nosso 

entendimento, a perpetuação da divisão de territórios masculinos e femininos dentro do 

funcionamento das engrenagens políticas.  

Além disso, na narrativa de algumas entrevistadas, parece estar presente um 

modelo de socialização que impõe a obrigação da ajuda caritária, quase como se fosse 

uma missão feminina, considerando a associação que as entrevistadas fizeram entre o 

cuidado com o outro e a maternidade como benção concedida à mulher.  

Também foi notável nas narrativas a percepção das entrevistadas sobre a 

dificuldade que a mulher enfrenta de firmar-se como alguém politicamente competente, 
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especialmente quando se propõe a ocupar cargos de maior envergadura, como a 

presidência do país, por exemplo. Ao que parece, a aptidão política da mulher só é 

suficiente para que ela ocupe cargos em que se utilizem suas habilidades naturais, como 

aquelas relacionadas à maternidade. Ou seja, como acabamos de ressaltar, a função 

política da mulher só é credibilizada quando corresponde à extensão de suas 

características típicas, ou então quando a mulher adota comportamentos considerados 

masculinos e passa a ser tratada “quase como um homem”, como relata E3. 

A descredibilização da participação feminina é tão bem engendrada nas práticas 

políticas que as próprias mulheres têm dificuldade em entender a função das ações 

afirmativas adotadas nessa esfera, como o sistema de quotas partidárias para 

candidaturas femininas. O interessante sobre a discussão que se desenvolve a partir da 

questão das quotas é que esse assunto parece ser bastante representativo do modo como 

as mulheres são posicionadas na estrutura política. A não ser E3 - que talvez por sua 

função numa esfera do poder executivo que lida diretamente com ações voltadas para 

mulheres, tenha sido voz dissonante - as demais entrevistadas203 reproduziram o discurso 

partidário e coletivo de que as quotas não funcionam por causa da própria mulher e não 

por causa da falta de conscientização dela sobre o assunto.   

 

 

Conclusões 

 

Interessante notar as convergências nos resultados dos grupos focais e das 

entrevistadas, particularmente quanto a dois aspectos. O primeiro deles refere-se à quase 

unanimidade no apontamento de diferenças na atuação política de homens e mulheres. 

Com raras exceções, os participantes, tanto nos grupos quanto nas entrevistas, 

assinalaram a existência de distinções entre o modo feminino e modo masculino de 

fazer política, sublinhando o caráter “natural” destas distinções. 

Ao que nos pareceu, os sujeitos distinguem a atuação política da mulher usando 

adjetivos que a diferenciam do homem por ser “menos corruptível” e mais “amorosa” 

que ele no trato com as comunidades. Os sujeitos comungam, portanto, da opinião 

apresentada nos estudos de Miguel (2001) que denomina o modelo masculino de 

atuação como “política de interesses”, enquanto o modelo feminino é intitulado de 

“política maternal”.  

                                                 
203

 Na entrevista com E5,o assunto não chegou a ser abordado 
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Entendemos que essa distinção, embora pareça um elogio, acaba por estabelecer 

padrões de atuação feminina e por recrudescer a impermeabilidade dos territórios 

generizados dentro das organizações políticas. Até mesmo a recorrência no uso dos 

termos que classificam a mulher e que pudemos notar nas falas da maioria dos sujeitos, 

tais como “mãe”, “sensibilidade”, “cuidado”, “idealismo” funciona para constituir 

modos de ação, no mesmo sentido do que discute Kitzinger (2009) em seu trabalho.  

Para esta autora, as categorias terminológicas utilizadas nas conversações 

refletem e ao mesmo tempo produzem lugares sociais na hierarquia do poder; ou seja, a 

linguagem, como instituição socializadora, não é neutra (KITZINGER, 2009). Ao 

contrário, é carregada de terminologias que marcam a distribuição de poder, não só 

entre os universos de gênero, mas entre as classes, etnias e orientações sexuais. Por isso, 

os termos acima mencionados e associados à mulher são representativos do lugar que 

elas ocupam tanto no imaginário social quanto nas estruturas de poder. 

O segundo aspecto a ser considerado por sua convergência entre os 

participantes, é a opinião dos sujeitos sobre o acesso da mulher à política por meio das 

quotas. A maioria dos participantes não aprovou o sistema de quotas, seja por entender 

que se trata de ação discriminatória, seja por entender que a ação é desnecessária. O 

entendimento dos sujeitos mostrou que, para eles, ingressar na política é uma questão de 

esforço pessoal, ou seja, o acesso da mulher a esse meio depende de sua vontade e, 

nesse sentido, é uma decisão de ordem individual. Entretanto, ao julgar a permanência 

da mulher no poder, os sujeitos entenderam que nessa situação ela está à mercê de um 

sistema, não pessoal e incorpóreo, de poderio masculino. Portanto, diante dessa 

“entidade” difusa resta a ela submeter-se ou ajustar-se, sob pena de ser excluída.  

De fato, é inegável a força que qualquer sistema de poder já consolidado exerce 

sobre o indivíduo isoladamente. No entanto, entendemos que a transgressão é possível e 

deve ser acionada por mecanismos que permitam a tomada de consciência quanto à 

construção dos nossos modelos de relação, a começar dos próprios atores sociais 

envolvidos na política, em especial as mulheres. 

Conforme sublinha Castro (2001), uma organização feminina nesse sentido 

contribuiria para incrementar a qualidade da conscientização e poderia representar um 

caminho para romper o padrão da conformidade e para forjar mecanismos capazes de  

promover mudanças culturais, tão fundamentais para a ressignificação das 

subjetividades femininas e indispensáveis para a reconfiguração do acesso ao poder. 

Insistimos que a principal via para que os sujeitos desenvolvam suas 

possibilidades de transformar sua realidade é a tomada de consciência sobre os valores 



866 

 

veiculados nas estruturas e práticas culturais, sociais e discursivas que organizam essa 

realidade (Fávero, 2009a).  

Por isso, é tão importante retomar a função dos processos socializadores, mais 

destacadamente, nesse trabalho, a escola, visto que uma das características comuns a 

todos os participantes desse estudo foi sua passagem pelo processo de educação formal.  

O que se pôde notar é que a inserção escolar desses sujeitos não privilegiou a 

reflexão sobre as questões de gênero, tendo em vista a direção tomada pelos 

participantes em suas interlocuções e narrativas a respeito desta temática. Instigou-nos 

bastante o fato de que em praticamente todos os sujeitos manteve-se o discurso secular 

da naturalização das características masculinas e femininas, assim como preponderaram 

as falas que associavam a mulher à maternidade, mesmo no âmbito de atuação política.   

Entendemos que para que o gênero seja seriamente tratado pela escola, numa 

proposta reflexiva que possibilite ressignificações e transformações nas práticas sociais, 

seria necessário que sua inserção curricular fosse rearticulada. Estamos defendendo 

aquilo que propõe Fávero (2009a) como caminho para uma efetiva “educação de 

gênero”. Em sua proposta, a autora argumenta que seria necessário a todas as disciplinas 

considerar a questão do gênero nos seus conteúdos, não deixando essa incumbência 

apenas a cargo das disciplinas ligadas às ciências naturais, que, no mais das vezes, nem 

tocam na questão do gênero, tratando apenas dos aspectos sexuais e orgânicos do tema. 

Para arrematar, frisamos o imperativo de que a escola assuma seu papel como 

formadora de cidadãos e que estes cidadãos sejam conscientes das práticas sociais e 

discursivas que estruturam não só as questões de gênero, mas outras hierarquias e 

diferenças dentro das sociedades. 
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1 INTRODUÇÃO  

O presente trabalho originou-se de uma antiga preocupação em compreender a 

trama das relações existentes entre os sexos, diríamos o gênero masculino e feminino, o 

porquê do poderio masculino, sobretudo da maneira grotesca e até mesmo selvagem 

sobre o feminino.  

Essas inquietações e preocupações podem sintetizar-se, a grosso modo, na forma 

como a sociedade foi estruturada desde o início da colonização brasileira. Desde as 

formas como se organizava e se estruturava o sistema educacional brasileiro.  

Este estudo tem como objetivos despertar para a igualdade de direitos entre 

homens e mulheres; compreender as razões que levaram a mulher ficar séculos à 

margem da instrução elementar. 

Assim, um dos aspectos que diferencia o homem do animal é o trabalho; é na 

relação com os outros homens que ele produz a sua existência. Através de suas relações. 

O homem produz a linguagem e com ela é capaz de repensar o mundo, expressar o seu 

pensamento, operar com símbolos e antecipar ações futuras. Pensar e agir são 

importantes características da atividade humana. O homem é um ser histórico, pois tudo 

aquilo que constrói e pensa, ele muda no tempo, e a cada nova situação ocorrem novos 

projetos, outros pensamentos, e se adquirem novos valores. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Como referencial teórico, a pesquisa partiu dos estudos realizados no âmbito da 

teoria crítica literária, por autores como: Aranha, Bruschini, Lopes, Romanelli, Ponce e 

Saffioti. Esses autores teorizam sobre a necessidade de uma nova leitura e escritura do 

texto. Apontaram que o texto é criado à medida que é lido. Trata-se de uma pesquisa em 

relação à instrução da mulher no contexto histórico de dominação masculina.  
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3 OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivos principais: despertar para a igualdade de 

direitos entre homens e mulheres; compreender as razões que levaram a mulher ficar 

séculos à margem da instrução elementar. A pesquisa foi feita buscando compreender a 

dominação reconhecida do homem em relação à mulher, baseada em preceitos 

religiosos, éticos e morais. E, assim, mostrar a trajetória da mulher no contexto histórico 

e suas conquista para que pudesse mudar os (pré)conceitos em relação à mulher, 

destacando no mundo do trabalho, em especial, na área educacional.  

Desse modo, os leitores terão oportunidade de ter uma atitude ativa e interagir 

com o conteúdo que dispõe confirmando ou não, pela sua própria experiência as 

conclusões apresentadas. 

 

4 METODOLOGIA 

Inicialmente fez-se uma pesquisa bibliográfica sobre o tema que se processou 

paralelamente a uma realidade que se processa e se estrutura, quando surge um novo 

paradigma para que se mude a situação retratada, tanto no que se refere à educação da 

mulher quanto ao trabalho. Assim, diante da fundamentação teórica percebe-se a 

evolução da mulher em busca da educação e sua instrução, quando atualmente há uma 

força mais forte para que os direitos façam ser válidos em nossa sociedade. 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

O referencial histórico-dialético pressupõe que todas as atividades humanas são 

mediadas pela cultura. Assim, as relações de gênero são construções sociais, possuem 

base material e representam o processo da produção dos lugares de poder de homens e 

mulheres. Percebe-se que gênero não regula somente as relações entre homens e 

mulheres, mas, também, entre homens e homens e entre mulheres e mulheres. Segundo 

Saffioti: 

 

Como gênero é relacional, quer enquanto categoria analítica que enquanto 

processo social, o conceito de relações de gênero deve ser capaz de captar a 

trama de relações sociais, bem como as transformações historicamente por 

ela sofridas através dos mais distintos processos sociais, trama esta na qual as 

relações de gênero têm lugar (SAFFIOTI, 1992, p. 187). 

 

Nesse sentido, o gênero é um conceito relacional que vê o homem ou a mulher 

em relação e não isoladamente. Considera-se, assim, “a dimensão relacional e do poder, 

uma busca que deveria ser conjunta de mulheres e homens” (BANDEIRA; OLIVEIRA, 
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1991, p. 52). Historicamente, vive-se numa sociedade pautada a partir dos parâmetros 

masculinos, o que torna mais árduo qualquer trabalho ou estudo em relação a essa 

temática. Scott utiliza-se de duas proposições para definir: “gênero é um elemento 

constitutivo das relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos, 

e o gênero é um primeiro modo de dar significado às relações de poder” (SCOTT, 1990, 

p. 14). As relações entre homens e mulheres são, de modo geral, hierárquicas, desiguais 

e permeadas por mecanismos excludentes. 

Neste contexto, ao delinearmos pela historia da educação no 

século XVII, ainda persistem as contradições decorrentes do 

processo de decomposição da ordem feudal e da ascensão da 

burguesia, com a conseqüente implantação do capitalismo 

(sistema baseado na propriedade privada dos meios de 

produção, trabalho assalariado, lucro e a livre concorrência, 

num estágio inicial). Aranha ao realçar sobre a educação no 

pensamento medieval salienta que nesse retrospecto não 

encontrava propriamente pedagogos, pois: 

 

Aqueles que refletem sobre as questões pedagógicas o fazem movidos por 

outros interesses, considerados mais importantes, como a interpretação dos 

textos sagrados, a preservação dos princípios religiosos, o combate à heresia 

e a conversão dos infiéis. A educação surge como instrumento para um fim 

maior, a salvação da alma e a vida eterna. Predomina a visão teocêntrica, a de 

Deus como fundamento de toda a ação pedagógica e finalidade da formação 

do cristão (ARANHA, 1996, p. 82). 

 

Nesse sentido, a educação era voltada para a espiritualidade, distanciada dos 

prazeres e das preocupações terrenas. Ao adentrar no século XVIII, o monopólio do 

ensino ainda pertence à Companhia de Jesus. Apesar de organizados e competentes, os 

jesuítas representam o ensino tradicional mais conservador. Toma por base a 

Escolástica, desprezam as ciências e a filosofia modernas e enfatizam o ensino do latim 

e da retórica. Aranha explicita sobre a Escolástica como: 

 

A Escolástica é a mais alta expressão da filosofia cristã medieval. 

Desenvolve-se desde o século IX, tem seu apogeu no século XIII e começo 

do XIV, entrando em decadência até o Renascimento. Chama-se Escolástica 

por ser a filosofia ensinada nas escolas. Scholasticus é o professor das artes 
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liberais e mais tarde também o professor de filosofia e teologia, oficialmente 

chamado magister (ARANHA, 1996, p. 72). 

 

Desse modo, a Escolástica inicia a sistematização da doutrina, recorrendo cada 

vez mais ao concurso da razão, os teólogos procuram apoiar a fé na razão, para justificar 

as crenças, combater os não-crentes e combater os infiéis. Outras congregações 

religiosas desenvolvem um trabalho mais adequado ao espírito moderno, opositores 

constantes do sistema jesuítico, são os seus substitutos quando a Companhia de Jesus é 

dissolvida.   

O século XVIII é conhecido como o Século das Luzes, do Iluminismo. Luzes 

que significam o poder da razão humana de interpretar e reorganizar o mundo. Para 

Aranha “o Iluminismo é um período muito rico em reflexões pedagógicas. Um de seus 

aspectos marcantes está na pedagogia política, centrada no esforço para tornar a escola 

leiga e função do Estado [...]” (ARANHA, 1996, p. 120). Conforme os ensinamentos de 

Aranha, é grande o contraste entre a Europa e o Brasil no século XVIII, são muitas as 

transformações no Velho Mundo: “sociais (ascensão da burguesia), econômicas 

(liberalismo) e políticas (revoluções que destituem os reis absolutistas)" (ARANHA, 

1996, 122).  

O Brasil continua com a sua aristocracia agrária escravista. Dentro dessas 

transformações são inúmeras as conseqüências que abrangem a cultura e a educação, 

persistindo o analfabetismo e o ensino precário, a educação fica à deriva. Tendo o Brasil 

uma sociedade agrária, que não exigia especialização, e que o trabalho manual se 

achava a cargo de escravos, era permitido a formação a uma elite intelectual cujo saber 

universal e abstrato voltava-se mais para o bacharelismo, a burocracia e as profissões 

liberais. Durante o longo período do Brasil colônia, aumenta o fosso entre os letrados e 

a maioria da população analfabeta. No século XVIII, a Revolução Industrial começa a 

alterar a imagem do mundo do trabalho, sendo percebido essas mudanças no século 

XIX. O pensamento pedagógico do século XIX é influenciado não só pelas alterações 

econômicas e sociais, como também o estágio em que se encontram a filosofia e as 

ciências, mas ainda não há o que poderia ser chamada de uma pedagogia brasileira, 

momento em que alguns intelectuais, influenciados pelas idéias européias, tentam 

imprimir novos rumos à educação, apresentando projeto de leis e criando escolas.  

Porém, sendo esta atuação irregular, fragmentária, nem sempre obtinham 

resultados satisfatórios, oriundas de situações contraditórias vividas durante a lenta 

passagem de uma sociedade rural-agrícola para urbano-comercial, quando a economia 

capitalista se encontrava em expansão. Dentre as dificuldades enfrentadas na área 
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educacional, destaca-se uma emenda constituição, o Ato Adicional de 1834, em que 

essa reforma descentraliza o ensino, atribuindo à Coroa a função de promover e 

regulamentar o ensino superior, em que a educação da elite fica a cargo do poder 

central; e às províncias são destinadas a escola elementar e secundária, com suas 

múltiplas e precárias orientações estava a educação do povo confiada às províncias 

(futuros estados). 

Neste contexto, “o poder da reação mantém o privilégio de classe, valorizando o 

ensino superior em detrimento dos demais níveis, sobretudo o elementar e o técnico, 

sem se falar evidentemente da desprezada educação da mulher” (ARANHA, 1996, p. 

156). Os estudos sobre a mulher no Brasil, com uma perspectiva de transformação da 

condição feminina, tiveram início nos anos 60 com o trabalho pioneiro de Heleieth 

Saffioti. A mulher na sociedade de classes. Entretanto, devido às nossas condições 

histórias específicas, só nos anos 70, notadamente a partir das comemorações do Ano 

Internacional da Mulher, é que estes trabalhos começaram a ganhar impulso e a mulher 

então começou a ter uma visão diferente de seu estado de condição natural, e lutar por 

igualdade de condições e de educação.  

Na década de 70, o Brasil viveu um acelerado processo de mudanças sociais 

dentro de uma conjuntura política de regime autoritário. Essas transformações afetaram 

a condição da mulher na sociedade e modificaram a estrutura familiar. Migração, 

urbanização, aumento da participação da mulher nos setores modernos da economia, 

maiores níveis de escolarização, difusão dos meios de comunicação de massa, queda na 

taxa de fecundidade, alterando desta forma as relações tradicionais entre os sexos, 

criando interrogações e novas demandas. Nesse contexto, segundo Costa e Sardenberg: 

 

Nos anos 80 a produção acadêmica sobre o tema cresce e se diversifica 

vertiginosamente. Em levantamento realizado na Fundação Carlos Chagas, 

pode-se constatar que publicações e teses aumentara sensivelmente. O 

Núcleo de Estudos sobre Mulher e Relações Sociais de Gênero 

(NEMGE/USP) contabilizou 142 teses sobre o assunto defendidas na 

Universidade de São Paulo durante o período 1985-1989. As pesquisas em 

torno do tema estenderam-se por todo o país, com as esperadas discrepâncias 

regionais (concentração no Rio de Janeiro e São Paulo) que caracterizam a 

produção científica brasileira (COSTA; SANDENBERG, 1994, p. 404). 

 

Assim, as pesquisas estendem no Brasil, ocorre uma abertura nos estudos da 

mulher, em grande diversidade, como as questões relativas ao corpo, à sexualidade, aos 

movimentos sociais, ao cotidiano e às mentalidades; como reafirma a autora, há também 

a expansão da base disciplinar, começam a surgir nas universidades os núcleos de 

estudo e pesquisa sobre mulher/gênero. “Em 1993 foi aberto o primeiro programa de 
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doutorado sobre gênero e família no Brasil, por iniciativa de professoras que haviam se 

congregado no PAGU, centro de estudos de gênero da Universidade de Campinas, uma 

das mais prestigiosas do país” (LUCAS, 1994, p. 405). A partir daí percebemos uma 

crescente busca da mulher em relação à escolarização, como forma de ascensão social e 

de libertação do poderio masculino, provando desta forma que ele pode se sustentar e 

cuidar da família.  Ao enfatizar sobre a educação da mulher, faz-se necessário realçar 

sobre tal temática, e pode-se valer da explicitação de Luís Antonio Verney, que 

escreveu O verdadeiro método de estudar na Itália, dedicou um apêndice à educação 

das mulheres, citado do Ribeiro (apud Lopes): 

 

Sua proposta tinha como objetivo o lar, a serventia doméstica. Além da tarefa 

de educar os filhos, que antes era tarefa da mãe-preta, à mulher cabia naquele 

momento a arte de “prender” o marido em casa. Verney propõe que as mães, 

ou na impossibilidade dessas as governantas, ensinassem as meninas. 

Criticava duramente a falta de instrução das mulheres portuguesas, e 

indiretamente, das brasileiras: “ler e escrever Português... isto é o que rara 

mulher sabe fazem em Portugal [...] ortografia e pontuação nenhuma 

conhece”. Sugeria a leitura da história, de noções de aritmética, de línguas, da 

dança, entre outros (RIBEIRO apud LOPES, 2002, p. 89). 

 

A educação da mulher, de uma maneira geral, continuou a mesma, pois as 

mudanças não atingiram de imediato a educação das mesmas. No decorrer do século, 

expande as escolas públicas, o Estado assume, cada vez mais o encargo da 

escolarização, e é dada atenção à educação elementar. Retornando à história constata-se 

que esse ensino continuava numa situação crítica, pois no Brasil predominava no 

modelo econômico, o agrário-comercial, não sendo vista a educação como meta 

prioritária, em face da grande população rural analfabeta. Ainda no final do Império 

surgiam algumas mudanças no quadro educacional que resultariam no século XX. No 

século XVIII, a Revolução Industrial começa a alterar a imagem do mundo do trabalho, 

sendo percebido essas mudanças no século XIX, uma crise que a humanidade passa no 

final do milênio.  

Dentre as transformações pode-se destacar na área educacional a 

preocupação dos educadores em tornar o processo educativo muito mais efetivo e 

mais realizador para o ser humano. O desafio de transformar a escola pública 

definitivamente em leiga, gratuita e obrigatória. Com a crescente expansão das 

indústrias e o aumento acelerado da população também surgem novos problemas. 

E, as ciências humanas, apresentam novidades para a pedagogia, novas visões de 

mundo, novas interpretações do mundo da criança. A educação passa a conviver 

com escolas tradicionais e escolas pioneiras. Segundo Aranha (1996), grandes 
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novidades, novas idéias, novas propostas, o aluno passa a ser entendido como 

sujeito, o centro do processo educativo, um sujeito que aprende e é parceiro na 

construção do conhecimento. Tem como objetivo a “Escola Nova”: educação 

integral (intelectual, moral e física), educação ativa, educação prática, trabalhos 

manuais, exercícios de autonomia, vida no campo, internato, co-educação e ensino 

individualizado. A tarefa do professor seria a de um orientador na busca do 

conhecimento e não mais a de repassador de conhecimentos. 

A tentativa das Escolas Novas é superar o antigo modelo tradicional de ensino, 

baseado na memorização de conteúdos, muito rígido. Após o movimento da Revolução 

Industrial, a burguesia exige que a escola esteja mais voltada à realidade, adequando-se 

ao mundo em transformação.  

Mais do que o produto final tornam-se importantes os processos. Então tais 

escolas começam a valorizar mais os exercícios físicos, a motricidade, jogos, 

experimentação, procurando desenvolver todas as habilidades da criança, amparadas 

pelos estudos da psicologia infantil. Vale ressaltar que a educação brasileira no século 

XIX, perpassa-se pela Europa quando vive o temor da expansão napoleônica. Pela sua 

fidelidade aos acordos com a Inglaterra, a família real portuguesa se vê na obrigação de 

deixar seu país e proteger-se em sua colônia. Em 1808, D. João VI declara a abertura 

dos portos brasileiros às nações amigas, determinando o fim do Pacto Colonial, mas não 

da dependência do monopólio britânico. A independência do Brasil não significou 

mudança alguma para o povo brasileiro, pois o poder continuou nas mãos de uma elite, 

sendo que a grande maioria da população era escrava. Depois das crises do açúcar e do 

ouro, o café é a grande esperança de riqueza para o Brasil. No Segundo Império, o 

Barão de Mauá infunde um pequeno surto de crescimento industrial, ampliando a vida 

urbana, e a sociedade se torna mais complexa com o surgimento de uma pequena 

burguesia comercial.  

Com a chegada de muito imigrantes, o trabalho livre assalariado substitui a mão-

de-obra escrava. A educação no Brasil do século XIX não é uma educação planejada, 

mas uma ação que procura resolver os problemas imediatos que vão aparecendo. Com a 

chegada da Família Real, muitas foram as novidades: Criação da Imprensa Régia, 

Biblioteca Nacional, Jardim Botânico, Museu Real e alguns cursos e intercâmbios 

foram realizados: missão cultural francesa, cursos médicos, de economia, química, 

agricultura e jurídicos. Em 1823, decreto de se criar no Rio de Janeiro uma escola que 

trabalhasse segundo o método Lancaster (Joseph Lancaster), tentativa isolada e 
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infrutífera. O método consistia em um professor trabalhando com um grupo de 10 

alunos e contando com a ajuda dos mais inteligentes. Em 1827, uma lei não cumprida 

determinava que deveriam ser abertas escolas em todas as cidades e vilas e escolas de 

meninas nas mais populosas. Em 1834, pelo Ato Adicional cabia ao Poder Central a 

administração dos cursos superiores e às Províncias, os outros cursos.  

A educação no período colonial não era valorizada, os colonizadores 

portugueses e seus descendentes, que se dedicavam principalmente à agricultura, não 

julgavam a instrução necessária para executar suas tarefas diárias. Quem desejasse 

seguir uma carreira religiosa ficavam a cargo dos jesuítas, que vieram para o Brasil com 

o intuito de catequizar os índios. Segundo Lajolo e Zilberman “As mulheres das classes 

sociais altas tinham pouco acesso à já escassa cultura existente na colônia. A 

inadequação do sistema escolar brasileiro era apenas o reflexo da vida cultural da 

colônia” (LAJOLO; ZILBERMAN, 1996, p. 135). Neste período, as mulheres estavam 

cientes de sua subordinação, segundo Queiroz constata-se que “uma das mais relevantes 

reivindicações dessas mulheres foi o acesso à instrução” (FREYRE, 1977, p. 93).  

O período imperial fez muito pouco para a formação de professores, que eram 

escolhidos segundo a maioridade, a moralidade e, algumas poucas vezes, medidas em 

concursos pela capacidade. As primeiras escolas normais, no Rio de Janeiro, Bahia, 

Ceará e São Paulo não deram resultado e, somente em 1875 é que foram instituídas e 

deram início ao desenvolvimento das escolas normais no Brasil, onde havia o ensino 

literário normal, mais Direito, Economia Doméstica, Agricultura, Pedagogia, Caligrafia, 

Desenho, Música Vocal, Trabalhos de Costura (para meninas) e Ginástica e Prática 

Manual (para os meninos).  

A idade mínima exigida era 16 anos, exigia-se exame de admissão ao nível de 

escola elementar. O curso que abrangia seis anos em 1880 acabou em três anos em 

1888. O curso era noturno, com freqüência obrigatória. As dificuldades eram muito 

grandes, desde a inexistência de Prática de Ensino até a existência da cadeira de 

Agricultura que era dada à noite. Em 1837 foi fundado o Colégio D. Pedro II para servir 

de modelo, único colégio secundário sob a responsabilidade do Poder Central. O ensino 

fica cada vez mais propedêutico, voltado ao ingresso na universidade. Com a fundação 

de alguns colégios católicos e protestantes e alguns colégios leigos fundados por 

médicos e engenheiros, sob influência positivista, oferecem a alternativa do estudo das 

ciências, geralmente deixado de lado.  

A educação brasileira no período imperial, referente ao ensino elementar, é 

precária já que não é vista como prioritária. O modelo econômico adotado no Brasil, 
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essencialmente agrário, sofre poucas alterações no Primeiro Império, e no Segundo 

Império experimenta um pequeno surto de desenvolvimento industrial. Tais mudanças 

não são suficientes para mudar o quadro de analfabetos que vivem nas lavouras, na sua 

maioria formada por escravos.  

A aristocracia imperial não se interessou por desenvolver uma educação popular. 

A educação feminina mereceu igual desprezo, não se considerava necessária a sua 

instrução, estava orientada para as “prendas domésticas” e a aprendizagem de boas 

maneiras. E as primeiras escolas normais eram destinadas aos homens. A primeira 

escola normal de São Paulo, fundada em 1876, só admitiu mulheres em suas salas de 

aulas trinta anos após. 

A sociedade imperial se preocupava com os seus e não “perdiam tempo” em 

educar os camponeses e escravos. A educação, que herdara dos jesuítas uma marca 

religiosa, começa a sofrer oposição das idéias positivistas e liberais que influem 

decisivamente na libertação dos escravos e no advento do regime republicano. 

As primeiras tentativas de mudança para uma escola leiga, pública e gratuita serão 

encaminhadas pela tendência positivista. Em 1879, Leôncio de Carvalho propõe uma 

reforma que, embora não tenha sido totalmente aprovada, aponta para a liberdade de 

ensino, de credo religioso. O positivismo introduz o estudo das Ciências para 

contrapô-lo ao ensino acadêmico e humanista da tradição colonial. 

A produção historiográfica tem se debruçado na análise das relações cotidianas, 

nas experiências vivenciadas por homens e mulheres, na reflexão de conceitos criados 

em torno do masculino e do feminino e que forjaram uma pseudo “Teoria da 

Inferioridade Feminina” presente no conhecimento tradicional.  

Sendo assim, ao estabelecer que as relações entre os sexos ultrapassam a questão 

biológica que, são antes de tudo significações simbólicas e culturais construídas 

historicamente é possível apontar para as desigualdades entre os sexos e 

conseqüentemente modificá-las.  

Durante séculos, a mulher se viu num contingente masculino dominador, 

compreender, buscar novas explicações e razões que levaram a mulher a viver anos a fio 

nas trevas do conhecimento e da instrução elementar vislumbra-se num processo de 

conhecimento da realidade concreta, uma pretensão de ir além da dimensão imediata, 

mas, também, da dimensão mediata do objeto de nossa análise, entendendo as relações 

de gênero enquanto construção social, envolvidas em tramas de poder que extrapolam o 

setor produtivo. 
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Na historia da humanidade, a mulher não foi sempre subjugada ao poderio 

masculino, sendo que, na comunidade primitiva a mulher ocupava o mesmo patamar 

que os homens, não existia diferença, as comunidades eram pequenas, assentadas sobre 

a propriedade comum da terra e unida por laços de sangue, os seus membros eram 

indivíduos livres, com direitos iguais, que ajustaram suas vidas às resoluções de um 

conselho formado democraticamente por todos os adultos, homens e mulheres da tribo. 

Nessa concepção, Ponce assim descreve: “Na comunidade primitiva, as 

mulheres estavam em pé de igualdade com os homens, e o mesmo acontecia com as 

crianças” (PONCE, 2005, p. 18). 

Sendo assim, na comunidade primitiva não havia graus de hierarquia, dessa 

concepção de mundo, todos os membros ocupavam a mesma posição na produção. Este 

conceito de educação, mediante a qual, as novas gerações se assemelham aos mais 

velhos, era adequado para a comunidade primitiva, mas deixou de sê-lo à medida que a 

população foi aumentando e lentamente se transformando numa sociedade dividida em 

classes. 

Com a estratificação começa então o delineamento do papel de cada pessoa 

nesta sociedade primitiva. Nessa perspectiva, Ponce assim explicita: 

 

Acompanhando as transformações experimentais pela propriedade, a situação 

social da mulher também sofreu modificações de vulto. Na comunidade 

primitiva, em que imperava o matrimonio grupal, ou um casamento 

facilmente dissolúvel, a paternidade era difícil de ser estabelecida, e a 

filiação, por esse motivo, se transmitia pela linha materna. [...] Para assegurar 

a perpetuidade da riqueza privada através das gerações o beneficio exclusivo 

dos seus próprios filhos – a filiação paterna substituiu a materna, e uma nova 

forma de família, monógama agora apareceu. Com ela a mulher foi relegada 

a um segundo plano, passando a ocupar-se tão somente com funções 

domésticas que deixaram de ser sociais. (PONCE, 2005, p. 30-31). 

 

Com a mudança da comunidade primitiva que era sem classe social, que passa 

para uma comunidade estratificada, muda-se, então, o papel da mulher na sociedade, 

começa-se aí a submissão da mulher em relação ao homem, mas isto não quer dizer que 

tão logo começou a luta consciente de classes, ela só acontece em determinado 

momento da evolução da sociedade, onde já existia contradições entre os interesses das 

classes existentes. 

Diante desse contexto, Ponce assim descreve: 

 

No momento da história humana em que se efetua a transformação da 

sociedade comunista primitiva em sociedade dividida em classes, a educação 

tem como fins específicos a luta contra as tradições do comunismo tribal, a 

inculcação da idéia de que as classes dominantes só pretendem assegurar a 
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vida das dominadas, e a vigilância atenta para extirpar e corrigir qualquer 

movimento de protesto da parte dos oprimidos (PONCE, 2005, p. 36). 

 

Nesse contexto, o ideário das classes sociais já não poderia ser a mesma para 

todos, as classes dominantes, com seus ideais muito distintos dos da classe dominada, e, 

ainda, tentam fazer com que a massa de dominados aceite essa desigualdade como 

imposta pela natureza das coisas. 

 Compreende-se que foi a partir da estratificação social que se deu inicio a 

opressão das mulheres em relação aos homens, mas a história de luta e organização das 

mulheres vem se construindo e fortalecendo junto com a história da humanidade. 

Assim, pode-se afirmar que, herdamos dos indígenas, a nossa capacidade de 

perceber que não há diferença entre o homem e a mulher nos direitos universais da 

humanidade, porque eles pensavam e agiam como seres igualitários. 

 

O indígena considerava a mulher uma companheira, não encontrando razão 

para as diferenças de oportunidades educacionais. Não viam como os brancos 

os preveniam, o perigo que pudesse representar o fato de suas mulheres 

serem alfabetizadas. Condená-las ao analfabetismo e à ignorância lhes 

parecia uma idéia absurda (RIBEIRO, 2007, p. 80). 

 

Dessa forma, percebe-se a superioridade indígena em relação ao homem branco, 

eles eram puros de coração, alma limpa e sem segregação.  

Na história da educação brasileira, percebe-se que, pouco se tem feito pela 

educação de massa, e, principalmente, pela educação da mulher. No Código Civil de 

1917, vemos claramente quando é colocado que as mulheres casadas “são incapazes, 

relativamente, a certos atos ou à maneira de o exercer”, colocando a mulher casada no 

mesmo nível do menor.  

E, essa proposição absurda, resistiu a todas as transformações ocorridas na 

sociedade brasileira durante quase 50 anos, só sendo revogada em 1962. Mas a lei 4121 

de 1962, que modificou o Código de 1917, conservou muito de ideologia patriarcal que 

considerava ainda que a mulher tem “fraqueza de entendimento”, quando colocado no 

art. 233, atribuído à chefia da “Sociedade Conjugal” ao esposo, conferido a 

representação legal da família, a administração dos bens comuns (e dos particulares da 

mulher, conforme o regime matrimonial adotado ou o pacto antenupcial) o direito de 

fixar moradia, o direito de autorizar a profissão da mulher e sua residência fora do teto 

conjugal.  

As legislações, que perduraram séculos, nos faz compreender que foram feitos 

pelos homens, portanto não poderiam ser diferentes. Sendo assim, pode-se afirmar que a 
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educação e as leis no Brasil sempre privilegiaram claramente o poderio masculino, mas 

visualizamos o crescimento da mulher, que se fortificou, lutou e venceu as muitas 

barreiras que a impedia de crescer e de ser gente, o sexo frágil é tão forte, competente 

como os homens, os estereótipos a ela intitulados nada mais são do que provas de que a 

mulher venceu todos os desafios e todas as discriminações. 

Em se tratando de direitos houve um avanço significativo na legislação 

brasileira, não podendo deixar de citar a Lei Maria da Penha que foi preciso de muita 

violência contra a mulher alguém ter a atitude digna de criar uma lei que fosse voltada 

para os direitos da mulher, Lei nº. 11340/06, esta lei veio para tentar acabar com as 

injustiças em relação aquelas mulheres que apanhavam, eram violentadas e ameaçadas 

pelos seus companheiros, muitas foram ate assassinadas, e a justiça ainda os protegiam 

dizendo que eles estavam defendendo sua “honra”. 

Esta lei veio para dirimir um pouco estas barbaridades acometidas contra a 

mulher, mesmo com a implantação desta lei, verifica-se que ainda a mulher se sente 

coagida e com medo de tomara algumas atitudes, que afetariam os filhos, a família, 

encobertando assim os seus cônjuges. 

A submissão da mulher pelo marido e ate pela sociedade a faz muitas vezes 

mártires da sua própria condição. A violência contra mulheres é conhecida como 

violência de gêneros porque se relaciona a condição de subordinação da mulher na 

sociedade, que constitui na razão implícita do numero estarrecedor de casos de 

agressões físicas, sexuais, psicológicas, morais e econômicas, perpetradas em desfavor 

de mulheres, revelando a incontestável desigualdade de poder entre homens e mulheres, 

sobretudo nas relações domesticas.  

Configura-se uma vitória da mulher em relação a suas capacidades. Sabemos 

que, há muito o que fazer, ainda, há mulheres analfabetas, submissas, conformadas, à 

mercê do destino. E, acreditando nesta luta das mulheres, romântica, em tempos 

passados, autêntica e vitoriosa nos tempos atuais, que estas lutas tornem reais e 

universais e estes direitos definidos em leis como a lei Maria da Penha, que seja o 

principio de igualdade, e que as mulheres não sejam utilizadas como mão de obra barata 

ou de reserva. 

Pela primeira vez na história da legislação brasileira se cria uma lei 

especificamente feminina. O que se pretende é acabar com a perpetuação de injustiças 

contra a mulher, que tem mostrado sua competência em relação a sua capacidade como 

profissional competente em todas as áreas, mesmo naquelas consideradas 
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exclusivamente masculinas, mostrando sua superioridade e competência melhor que 

muitos homens. 

Hoje, o número de pessoas que freqüentam os bancos escolares, são em sua 

maioria absoluta mulheres, que buscam na educação um meio de ascensão e dias 

melhores, e com isso tornarem independentes do poderio masculino, mostrando que são 

que são seres capazes inteligentes e altruístas. 

Aos poucos, os movimentos de mulheres foram se fortalecendo, na organização 

de base, na formação de lideranças e nas conquistas, conquistou-se o direito ao voto e 

de ser votada, conquistas no campo da saúde, da educação, e moradia, mesmo que ainda 

precário.  

Atualmente, a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Federal n. 

9.394), aprovada em 20 de dezembro de 1996, consolida e amplia o dever do poder 

público para com a educação em geral e em particular para com o ensino 

fundamental. Assim, vê-se no art. 22 dessa lei que a educação básica, da qual o 

ensino fundamental é parte integrante, deve assegurar a todos “a formação comum 

indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no 

trabalho e em estudos posteriores”, fato que confere ao ensino fundamental, ao 

mesmo tempo, um caráter de terminalidade e de continuidade. Percebe-se, que hoje, 

houve um avanço na legislação, quando se assegura a todos a formação e o exercício 

da cidadania. 

Esta LDB reforça a necessidade de se propiciar a todos a formação básica comum, o 

que pressupõe a formulação de um conjunto de diretrizes capaz de nortear os 

currículos e seus conteúdos mínimos, incumbência que, nos termos do art. 9º, inciso 

IV, é remetida para a União.  

Para dar conta desse amplo objetivo, a LDB consolida a organização curricular de 

modo a conferir uma maior flexibilidade no trato dos componentes curriculares, 

reafirmando desse modo o princípio da base nacional comum (Parâmetros 

Curriculares Nacionais), a ser complementada por uma parte diversificada em cada 

sistema de ensino e escola na prática, repetindo o art. 210 da Constituição Federal.  

A compreensão do processo histórico de inclusão educacional da mulher 

encontra-se na história educacional, permeadas de respostas a muitas indagações a 

respeito da submissão feminina, que durante séculos perdurou de uma forma desumana 

e massacradora.  
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Dessa forma estaremos compreendendo o porquê a mulher viveu durante séculos 

nas trevas da ignorância, sem direitos, somente com obrigações com seu papel pré-

determinado de condição feminina. 

A busca na história das causas e dos porquês contribui para que a sociedade se 

torne mais justa, ampliando as possibilidades de igualdade de oportunidades, para que 

cada um tenha condições reais de construir-se como participante do mundo que o cerca, 

completo como indivíduo, integral como ser humano.  

 

Não existiu antes de nós alguém que experimentou um Brasil democrático 

para nos ensinar o que é democracia. Estamos tentando construir algo que 

não existiu antes de nós. Nosso país ter 500 anos de história de negação de 

democracia e de igualdade. O máximo que a nossa geração pode fazer é 

preparar a geração que vai construí-la e, no bojo desse processo de 

construção, está a educação inclusiva. Porque a escola inclusiva será aquela 

em que ninguém sob nenhum pretexto, será negado o direito de nela 

permanecer e todos estarão em condições de viver e conviver com as 

diferenças (SIQUEIRA, 2002, p. 13). 

 

Diante de um paradigma educacional que busca educar o cidadão em suas 

múltiplas facetas, porque a família já não cumpre mais o seu papel social que é o de 

educar os seus filhos, para uma sociedade mais igualitária, o nosso desafio é grande, por 

isso buscamos na história respostas para nossas inquietações.  

Uma profunda crise do Estado brasileiro e do governo tem origem em diferentes 

fatores e, principalmente, nos esforços de manutenção de estruturas que configuram a 

sociedade brasileira como uma das mais desiguais do mundo. Uma política mais justa 

precisa-se que se faça para que possa atender a parcela da população que demanda, para 

que haja uma reversão da pobreza, da violência e da injustiça resultantes de 

preconceitos.  

Na tentativa de compreender o processo histórico da educação da mulher, 

surgem reflexões, questionamentos e recortes, investiga-se o porquê, que estudos sobre 

mulheres e a categoria de gêneros estão fundamentalmente respaldados, na percepção de 

que as teorias do conhecimento, as mais diversas, têm reproduzido referenciais 

metodológicos genéricos e conceitos estereotipados e discriminatórios, no que se 

referem à dominância e supremacia masculina.  

No contexto atual, pode-se observar que ainda deparamos com resquícios da 

estrutura social do Brasil-Colônia caracterizada como sendo organizada à base de 

relações predominantemente de submissão. Submissão do negro, da mulher, de esposa 

em relação ao marido, dos deficientes físicos, do índio. 
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A compreensão do passado em relação à mudança para o presente torna-se um 

dos nossos maiores desafios, colocando este tema em estudo.  

 

Essa questão nos remete à tradição ibérica, transposta de Portugal para a 

colônia brasileira: as influências da cultura árabe naquele país, durante quase 

800 anos, consideravam a mulher um ser inferior, o sexo feminino fazia parte 

do imbecilitus sexus, ou seja, sexo imbecil (RIBEIRO, 2005, p. 79). 

 

Nesse contexto, buscam-se na história estes personagens, impulsionados pelo 

avanço dos movimentos feministas e associações, com suas reivindicações e pelas 

discussões teórico-metodológicas, impostas pelo rompimento com os paradigmas do 

conhecimento tradicional. 

A história da educação tem sido vista como uma sucessão de acontecimentos, 

nos quais somente os atores ficam em evidência, restringindo tudo a uma análise da 

cronologia dos fatos. Precisa-se entender que o dado histórico não está pronto e 

acabado, mas que deve ser questionado, que o conhecimento é divergente e, sobretudo, 

é preciso pesquisar. Sem pesquisa, existe somente a reprodução do conhecimento. 

De nossos antepassados recebemos uma herança cultural de valores, 

conhecimentos que nos foram transmitidos. Esses ensinamentos são importantes, pois é 

através deles que aprendemos aquilo que já foi conhecido. 

Através do estudo da história da educação, pode-se perceber que a grande maioria da 

população esteve proibida de freqüentar a escola, ou mesmo, quando conseguiu ter 

acesso a ela, teve que enfrentar enormes dificuldades para ali permanecer. 

Para os problemas de evasão (altos índices de repetência, muitos alunos excluídos da 

escola) muitas explicações existem, porém quase todas explicações ideológicas, isto 

é, os verdadeiros motivos ficam escondidos impedindo a solução de tais problemas. 

As incursões pelo campo da História da Educação Brasileira ajudaram a elucidar 

algumas coisas. Em principio, percebe-se que substancialmente, muita coisa mudou na 

forma de encarar a educação que foi legada pelos jesuítas, houve tempos em que essa 

visão tinha uma razão de ser, dado o contexto sócio-cultural em que estava inserta a 

instituição escolar brasileira.  

O problema deste, parte do pressuposto de que a mulher esteve durante séculos 

submetida aos desmandos machistas e excluídas do processo educacional escolar, ou 

seja, do mundo letrado, porque entendia-se que as mulheres eram consideradas seres 

bestializadas e incapazes de ser pessoas que pudessem fazer algo de útil, produtivo e 

extraordinário, habilidades que eram consideradas apenas para o sexo masculino. 
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Dentre as inquietações que nos levam a refletir sobre este assunto, há algumas 

que merecem maior atenção: Por que a mulher deixou ser dominada por tantos séculos? 

Sendo o homem filho de uma mulher, porque de tanta discriminação? Porque ainda 

existem homens que agem com as mulheres como agiam há 450 anos atrás? O que os 

leva a acreditar que as mulheres não podiam e nem deviam aprender a ler e a escrever? 

A cultura indígena deixa algum legado à emancipação feminina? Por que as mulheres 

ficaram tantos anos nas trevas? Como algumas mulheres mesmo sendo iletradas e 

submissas sobressaiam em movimentos ou mesmo em direção de alguma coisa? 

Durante séculos deparamos com uma exclusividade masculina em todos os 

setores. Como no Brasil Colônia em que todas as instruções que haviam eram delegadas 

aos homens, pois as mulheres eram submissas e eram levadas a acreditar que instrução 

era instrumento apenas para os homens, o que a mulher deveria fazer era apenas 

aprender as prendas domésticas, sem direito algum de interferir nos negócios e na vida 

do marido.  

“Mulher não tinha necessidade de ler e escrever, se possível, não deveria falar, 

mulher honrada deve ser sempre calada” (TRANCOSO, 2007, p. 79). A educação na 

metrópole era de exclusividade dos homens, com predominância de uma minoria de 

donos de terra e senhores de engenho, apenas aqueles cabiam o direito à educação e, 

mesmo assim em número restrito, desse processo eram excluídas as mulheres e os filhos 

primogênitos que recebiam uma rudimentar educação escolar, a preparação para 

assumir a direção do clã, da família e dos negócios no futuro, as mulheres deveriam ser 

doces, meigas, submissas e boas donas de casa. Aos outros filhos homens lhes eram 

reservado um caminho diferente, se dedicavam à educação superior religiosa 

eclesiástica ou eram encaminhados para a Europa para completar os estudos e voltavam 

de lá como doutores, advogados e outros. 

As mudanças aos poucos iam acontecendo, no Brasil Império, nota-se alguns 

tímidos avanços em relação à educação feminina, com a instalação da corte portuguesa 

no Brasil, e abertura dos portos brasileiros e a concorrência estrangeira foram surgindo 

necessidades educacionais, na capital do Rio de Janeiro que a partir de então começa a 

sediar a maioria dos órgãos da administração pública e da justiça, a vida urbana começa 

a crescer e a capital torna-se o centro intelectual do país, com a criação de cursos 

superiores voltados para a máquina estatal, novos cursos profissionalizantes foram 

surgindo, pode se dizer que foi uma ruptura completa com o programa escolástico e 

literário do período colonial. 
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Mesmo assim continuava a tradição de não preocupações com os demais níveis 

de ensino, ou seja, educação do povo, ficando claro que a educação continuava de elite e 

machista.  

Com a proclamação da Independência observamos claramente que os interesses 

e as leis continuavam privilegiando os senhores que detinham o maior poderio 

econômico, quando convinha, a classe dominante lançava mão de um discurso de 

caráter nacional, liberal e popular.  

Como na Constituição outorgada em 1824 declara em seu artigo 179, parágrafo 

32, este texto: instrução primária é gratuita a todos os cidadãos, sendo assim 

entendemos que a mulher faz parte deste contingente, mas não é o que ocorreu, dentro 

do currículo exposto desta época fica claro que em relação à educação das meninas, 

uma vez que a regra era a absoluta segregação dos sexos, substituía-se o ensino da 

geometria pelas “prendas domésticas” e limitava-se o ensino da aritmética. 

Percebe-se claramente que há uma distinção quanto ao que ensinar para meninos 

e meninas, caracterizando os papéis determinados pela sociedade para cada um.  

 

Dado o grau de subordinação da mulher no período, a maioria dessa faixa 

da população era analfabeta. Uma pequena parte era tradicionalmente 

preparada na família pelos pais e preceptores, limitando-se, entretanto, as 

primeiras letras e ao aprendizado das prendas domésticas e de boas 

maneiras (RIBEIRO, 2007, p. 67). 

 

Podemos dizer que foi um avanço a lei prever a educação feminina, apesar da 

discriminação e das limitações que apresentava no decreto de lei nº. 1331A de 17 de 

fevereiro de 1854, com inspiração francesa, divide a instrução primária em elementar e 

superior. Em seu art. 50 fica claro mais uma vez da negação em oferecer à mulher a 

instrução, ou seja, mulher não pode saber muito, deveria oferecer à mulher apenas 

noções de instrução moral e religiosa, a leitura e a escrita, noções essenciais de 

gramática e bordados e trabalhos de agulha mais necessários. 

Desta forma, fica claro que a mulher deveria se contentar apenas em ser calada, 

regrada, submissa, mas isto não quer dizer que na história da educação não houve 

mulheres de destaque, há casos como o de Joana Dar’c, D. Ana Pimentel que deixara na 

história os seus legados de inteligência e autruísmo, provando assim que a mulher não é 

este ser inferior bestializado como era colocado pela sociedade machista. 

Maria Quitéria e a Imperatriz Leopoldina destacaram-se na passagem do Brasil 

Colônia para o Brasil Independente.  
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A imperatriz teve participações decisivas “Dia do Fico”, e na proclamação da 

independência, ajudando seu marido nas decisões.  

Quanto à Maria Quitéria, vestida de homem participou de diversas batalhas, seu 

sexo não fora revelado até que seu pai o fizesse ao seu oficial comandante, recebeu 

elogios e méritos pela bravura e coragem de atuar como brasileiro.  

Maria Graham que pintou o seu retrato e a admirava mencionou “ela é iletrada, 

mas inteligente. Sua compreensão é rápida e sua percepção aguda. Penso que, com 

educação, ela poderia ser uma pessoa notável.” 

Percebe-se claramente no decorrer da história que a mulher era um ser dotado de 

inteligência, mas por causa de sociedade machista, ela não poderia e nem deveria 

mostrar o seu potencial, sendo desta forma considerando um perigo para a sociedade, a 

instrução deveria ser exclusividade do homem, mulher jamais serviria para fazer 

trabalhos que eram de exclusividades masculinas.  

Hoje percebemos a evolução da mulher no mercado de trabalho que supera o 

homem até mesmo em atividades que antes eram delegas somente a eles. 

Sem dúvida, alcançar a meta de empoderamento das mulheres e paridade de 

gênero é possível. Mas para isso é necessário liderança política e comprometimento, 

ação sistemática e concertada e políticas responsáveis. 

É preciso eliminar a ignorância, os estereótipos e as atitudes que vão contra os 

direitos das mulheres e suas aspirações de igualdade de gênero, lutar por direitos iguais.  

Além de perceberem baixos salários e de exercerem a dupla jornada de trabalho, 

as mulheres são vítimas de preconceitos, como exemplo: loira burra; e abusos assédio 

sexual no trabalho, que são reveladores do trabalho desigual a que estão sujeitas. O 

caráter patriarcal e machista da sociedade brasileira está na base da marginalização 

profissional da mulher. 

Bruschini ao referir-se ao trabalho da mulher brasileira nas décadas recentes 

explicita que: 

O crescimento da participação feminina no mercado de trabalho brasileiro foi 

uma das mais marcantes transformações sociais ocorridas no país desde os 

anos 70. Fartamente documentada pelos estudos sobre o tema e apoiada em 

dados, a presença das mulheres no mercado de trabalho brasileiro, sobretudo 

o urbano, vem sendo cada vez mais intensa e diversificada e não mostra 

nenhuma tendência retroceder, apesar das sucessivas crises econômicas que 

têm assolado o país a partir dos anos 80 (BRUSHINI, 1994, p. 179). 

 

A contribuição feminina sempre foi ocultada, graças ao seu papel desempenhado 

como dona-de-casa, contabilizado como inatividade econômica, declarada como 

principal ocupara da informante, mesmo que exerça outro tipo de tarefa. Sendo assim, 
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as estatísticas sobre a participação econômica feminina, segundo a autora acima citada, 

devem ser analisadas com extrema cautela, pois “além de revelarem apenas a parcela 

não-doméstica da contribuição da mulher à sociedade, tendem ainda a subestimá-la” 

(Ibidem). 

 Atualmente, o século XXI está marcado pela ênfase na ciência e na tecnologia, 

e dentre os desafios dessa era, não há como deixar de reconhecer o impacto da imagem 

e a importância da mídia como uns dos grandes apelos do mundo, onde educar é 

incorporar as novas técnicas e promover a capacidade de leitura crítica das imagens e 

das informações transmitidas pela mídia. A sua preocupação é a preocupação dos 

profissionais da educação, na atualidade, daqueles que tem compromisso e sentem-se 

responsáveis pela qualidade do ensino no Brasil, fazem parte dos sujeitos históricos da 

Educação. 

 

6 CONCLUSÕES 

Hoje, encontramos a mulher vencedora em todas as esferas econômicas do país, 

e a educação, hoje, como está, graças a dupla jornada que a mulher vem fazendo ao 

longo de suas jornadas de trabalho, provando assim que nós somos o sexo forte.  

A luta contra a discriminação dos direitos da mulher no Brasil de hoje deve se 

estender a todas as camadas do povo brasileiro e a todas as formas de lutas. Luta que 

fere milhões de brasileiros e brasileiras menores de dezoito anos de ambos os sexos, 

sem acesso a saúde, a instrução, a segurança jurídica e econômica. Luta contra a 

prostituição de milhares de crianças entre dez e dezoito anos que se prostituem neste 

Brasil sem lei que morrem prematuramente nas mãos de assassinos inescrupulosos. Luta 

contra a discriminação de mais de vinte milhões de brasileiros analfabetos e iletrados. 

Luta contra o preconceito de raça etnia, pela opção sexual, pelo alarmante contingente 

de desempregados, cujo numero cresce diariamente nas grandes cidades, compondo um 

cinturão de miséria, contra a discriminação dos despossuídos, dos marginalizados, dos 

brasileiros. 

As muitas mulheres do Brasil aquela que de uma forma ou de outra produz o 

alimento e garante a subsistência da família: é a pequena agricultora, a pescadora, 

artesanal, as diaristas, domésticas, as bóia-fria, a quebradeira de coco, as extrativistas, 

rendeiras, posseira, sem terra, acampadas e assentadas, assalariadas urbanas e rurais, as 

indígenas, professoras, empresarias; mulheres que fazem a diferença, que vão em busca 

de seus ideais, que lutam por dias melhores, sua luta não será em vão, pois a historia 
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mostra que dias melhores virão, porque muito já foi conquistado e muito há que se 

conquistar. 

Mas, cabe a cada um de nós, educadores, levantarmos essa bandeira, e partindo 

de nossa pequena parcela contagiar os outros num trajeto que promova a realização de 

todos no país, em prol dessa causa que atinge a todos nós que temos compromisso com 

a educação, superar as disparidades que defrontamos em nosso cotidiano como as 

desigualdades sociais. Tudo isso nos toca ainda mais quando norteadas pelas condições 

de gênero, depois de lutas e conquistas que marcaram e ainda marcam nossa história. 

Objetivamos mudar esta situação, lutando por um Brasil mais justo, um Brasil de 

eqüidade para homens e mulheres, negros, índios, um “Brasil para todos”, sem 

diferença, distinção nem de raça, nem de cor ou qualquer outra discriminação que o faça 

diferente. Assim, acredita-se que a escola além de ser “para todos” como reza a 

Constituição Federal, poderá ser “de todos”, sem distinção de raça, etnia, gênero ou 

classe social.  
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EIXO 8 –  DESENVOLVIMENTO HUMANO E 

ESPAÇOS NÃO ESCOLARES 
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PROCEDIMENTOS AVALIATIVOS DAS QUEIXAS ESCOLARES: 

UM ESTUDO SOBRE PRÁTICAS DOS PSICÓLOGOS 

 

Ms. Viviane Prado Buiatti Marçal – FACIP - UFU 

Dra. Silvia Maria Cintra da Silva- UFU  

. 

 Com o ingresso de psicólogos nos serviços públicos de Saúde Mental e 

ambulatórios a partir da década de 1980, houve uma transferência abundante de 

problemas escolares, de comportamento e de disciplina, das escolas para estes 

ambulatórios. Os profissionais neles alocados buscaram dar respostas a esses 

encaminhamentos, por meio de orientações às famílias e atendimentos psicoterapêuticos 

às crianças, deixando de lado os mecanismos ideológicos  da escola que propiciam a 

produção de “problemas” (MORAIS et al., 2000). Pode-se pensar nessa situação como a 

construção de uma demanda em função dos viéses da formação dos psicólogos. 

Estudos revelam que 50 a 70% das crianças e adolescentes encaminhados aos 

serviços públicos de saúde têm como queixa dificuldades de aprendizagem ou 

problemas de  comportamento na sala de aula ou fora dela (MACHADO & SOUZA, 

1997; SOUZA, 1996). Várias outras pesquisas têm abordado o papel do psicólogo e sua 

forma de atuação, que localiza a dificuldade no aluno, deixando em segundo plano a 

intervenção junto à escola e aos pais (CABRAL & SAWAYA, 2001; BOCK, 1999). 

De acordo com Souza (2002), levantamentos já realizados em outros estudos 

indicam que a faixa etária mais encaminhada para atendimento psicológico está entre 

sete e quatorze anos e, que aproximadamente dois terços dos encaminhamentos ocorrem 

por problemas vividos pelas crianças em seu processo de escolarização. Em uma 

pesquisa realizada em clínicas-escola de prestação de serviços de atendimento 

psicológico, a autora constatou que as crianças atendidas encontravam-se, em sua 

maioria, no início do processo de alfabetização. A soma dos motivos de 

encaminhamento aponta que 69% das crianças apresentavam problemas na 

aprendizagem ou atitudes consideradas inadequadas em sala de aula. 

As queixas analisadas na pesquisa apontam problemas e dificuldades atribuídos 

exclusivamente às crianças. Os pais relatam ou apresentam os relatórios das escolas que 

descrevem os alunos: não conseguem ler e escrever, trocam letras, não obedecem as 

regras, são tímidos ou deprimidos, entre outros problemas. A escola encaminha 
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maciçamente as crianças, revelando com isso suas próprias dificuldades em ensiná-las, 

de cumprir plenamente a função educativa que lhe cabe e de se envolver neste processo. 

Parece que as instituições de ensino não possuem conhecimento suficiente do processo 

de alfabetização, do ensino da leitura e da escrita e do desenvolvimento infantil. Trocas 

de letras, erros ortográficos e gramaticais, omissão de letras e sílabas, próprios do 

processo de aprendizagem da língua escrita, muitas vezes são considerados como erros 

e os alunos rotulados como possuidores de dificuldades de aprendizagem. 

 O que se tem percebido é que os profissionais que atuam nos serviços públicos 

de Saúde Mental, ao receberem estes encaminhamentos, ou os engavetam, 

considerando-se incapazes para atender esta demanda, ou usam procedimentos 

diagnósticos semelhantes ou idênticos para todas as crianças que procuram o setor 

atendimento psicológico, independentemente da especificidade da queixa  (FRELLER, 

1997). Geralmente as questões escolares não são consideradas, e os profissionais 

acabam apontando exclusivamente problemas familiares e emocionais, compactuando 

com a escola que patologiza e estigmatiza as crianças. 

As práticas psicodiagnósticas ainda estão basicamente voltadas para a concepção 

de indivíduo distanciado do seu contexto social, desconsiderando o que se passa na 

escola. Enfocam-se o indivíduo e sua família, situando o problema como emocional, e o 

que acontece na escola é visto apenas  como um sintoma dos conflitos vividos pela 

criança. 

 No processo diagnóstico tradicional, utilizam-se entrevistas de anamnese com a 

família, testes projetivos e de inteligência com a criança, para avaliar o nível intelectual, 

a psicomotricidade e questões afetivas, entre outros aspectos. Estes procedimentos são 

os mesmos utilizados para quaisquer crianças que buscam atendimento psicológico, 

independentemente da queixa.  

Patto (1990, p. 37) considera que “não se trata de negar a influência  dos 

conflitos psíquicos vivenciados pelas crianças mas de entender que as relações escolares 

contribuem, modificam ou reforçam quaisquer que sejam esses conflitos". Tais relações 

podem levar a comportamentos agressivos, violentos ou de total apatia. 

Descontextualizar a criança, excluindo-a da realidade em que vive, é 

desconsiderar as influências e as determinações do meio. Machado e Souza (1997, p. 

47) discutem o procedimento diagnóstico quanto à importância de incluírem-se as 

questões escolares: 

 Precisamos conhecer como a professora entende os problemas de seu aluno, dando 

informações sobre o contexto de sala de aula; obter dados sobre sua  história escolar, 
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sobre a classe em que está, etc. Ao invés de aplicarmos testes de inteligência e 

projetivos, formamos pequenos grupos onde são criados espaços de expressão e 

comunicação, onde a criança fala de seu aprendizado, de sua vida escolar e mostra as 

suas potencialidades cognitivas e expressivas.  

 

Os psicodiagnósticos tradicionais analisam as relações do bebê com a mãe, 

questões como tolerância à frustração, angústia, ansiedade, inveja e agressividade. 

Enfatizam a estruturação da personalidade, considerando que a capacidade de enfrentar 

um ambiente adverso estaria relacionada a mecanismos intrapsíquicos do sujeito, e 

dessa forma o sucesso ou insucesso escolar dependeria exclusivamente da própria 

criança. 

Desse modo, muitas vezes, os profissionais não procuram conhecer a realidade 

escolar da criança, desconsiderando efetivamente os fatores intra-escolares  associados 

às queixas de dificuldades de aprendizagem. Diante disso, fica evidente a necessidade 

de se pensar o perfil do psicólogo como um profissional que leve em conta o meio 

social na avaliação e tratamento do sofrimento mental, a fim de tornar possível uma 

intervenção coerente com  as reais necessidades de sua clientela. 

 É preciso repensar a forma de avaliação das crianças com queixas escolares, 

inserindo a escola no processo, pois, conforme ressalta Souza (1996; 1997), várias 

pesquisas constataram a presença maciça de queixa escolar nos atendimentos 

psicológicos. Muitas vezes, sem saber que atitude tomar em relação à criança que aos 

olhos institucionais não consegue aprender, ou que é supostamente indisciplinada e/ou 

desinteressada, a escola encaminha-a aos serviços públicos de Saúde Mental, para uma 

avaliação por parte do psicólogo ou, mais raramente, do médico. Em alguns casos, a 

permanência da criança na escola é atrelada ao acompanhamento psicológico. 

Freller (1997) acredita que o psicólogo, ao acolher a criança com queixas 

escolares como paciente e utilizar um psicodiagnóstico para conhecê-la melhor, sem 

levar em conta os fatores intra-escolares envolvidos, terá limitada a compreensão e 

condução do caso. A autora descreve o que geralmente acontece quando o psicólogo 

depara-se com essa demanda: 

A priori ele ratifica as concepções do agente encaminhador, em geral a escola, e 

procura o problema na criança ou em sua família. Assim como os teóricos da 

carência cultural desviam o olhar da escola e o fixam no aluno ou em sua família, 

que mais uma vez são culpabilizados pelo fracasso escolar (FRELLER, 1997,  p. 66). 

 

Uma pesquisa realizada por Cabral e Sawaya (2001) constatou que 94% dos psicólogos 

da rede de serviços públicos da cidade de Ribeirão Preto- SP, ao atender crianças 

encaminhadas com queixas escolares, utilizavam testes psicodiagnósticos como 
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instrumento de avaliação. O uso dos testes tinha como objetivo avaliar a capacidade 

individual das crianças, e para complementar as informações, era realizada a anamnese 

com os pais. Com relação à condução do tratamento psicológico, a pesquisa averiguou 

duas direções: o atendimento psicopedagógico e a ludoterapia. O primeiro consiste em 

atividades que tenham o objetivo de favorecer a aprendizagem, enquanto a segunda é 

utilizada com vistas a resgatar a auto-estima, suscitar na criança uma relação prazerosa 

com a aprendizagem e com a escola, além de ajudar a melhorar seu relacionamento em 

classe. Paralelamente se desenvolve um trabalho de orientação aos pais, a fim de 

promover em casa o desenvolvimento dos comportamentos esperados para o bom 

desempenho escolar das crianças. 

Moysés (2001) relata ter acompanhado ao longo de sua experiência, que os 

testes só têm servido para classificar e rotular crianças absolutamente normais, e propõe 

uma avaliação inversa às tradicionais. Enfatiza a importância de dirigir o olhar para o 

que a criança sabe, o que ela tem, o que ela pode, de que ela gosta. Assim, uma criança 

que gosta de jogar bolinha de gude, por exemplo, precisa ter coordenação visomotora, 

orientação espacial, força, velocidade, noção de tempo, sociabilidade, pois não joga 

sozinha; além de conseguir memorizar as regras do jogo, capacidade de abstração para 

entendê-lo, entre outros aspectos. 

Nesta concepção, ao invés de se apontar defeitos, carências das crianças e suas 

dificuldades, o profissional parte do que ela já sabe fazer. Segundo Moysés (2001), esta 

proposta de avaliação requer profissionais mais competentes, com conhecimentos 

aprofundados sobre o desenvolvimento da criança, uma vez que é mais difícil de ser 

viabilizada do que a aplicação de um teste padronizado. 

Para Machado (1997, p. 85), as situações e acontecimentos não possuem causas 

individuais, mas efeitos que são produzidos em uma rede de relações. Dessa forma 

precisamos, ao invés de perguntar sobre os sujeitos, deslocar nossos questionamentos 

para as relações e práticas, pois a queixa escolar é construída no coletivo: "Com certas 

práticas diagnósticas, criam-se graus de deficiências e crianças com problemas, com 

certas práticas pedagógicas, inventam-se alunos pré-silábicos; com outras, alunos lentos 

ou normais".   

Machado (2003) afirma que a avaliação não significa avaliar apenas o sujeito 

encaminhado, mas "avaliar um campo de forças", o que implica pensar nos espaços de 

produção de práticas e processos de subjetivação. "Os acontecimentos não são causas do 

que vem depois, são engendrados nesse campo" (p. 80). 
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 Tanamachi e Meira (2003, p. 26) acreditam que a psicologia não pode 

desconsiderar os aspectos educativos em quaisquer de suas áreas de estudo, atuação e 

formação, pois, segundo elas, "a atuação do psicólogo deve visar uma multiplicidade de 

ações, uma vez que a identidade profissional está nas finalidades a serem atingidas por 

recursos teóricos e práticas diferenciadas". 

 Com relação à demanda de queixa escolar, as autoras propõem a descrição e 

análise da relação entre os fatores produtores da queixa escolar e os processos de 

subjetivação/objetivação dos indivíduos neles envolvidos. A queixa é vista como uma 

síntese de múltiplas determinações, envolvendo a família, grupos de amigos, contexto 

social e escolar. Cabe ao psicólogo, nessa perspectiva, por meio da investigação e de 

ação conjunta, ser o mediador na compreensão daquilo que se denominou de queixa. 

 O que é investigado, portanto, é a historicidade dos fatos apresentados como 

queixa, buscando em todos os envolvidos, atitudes e acontecimentos que possam tê-la 

produzido. Como descrevem Tanamachi e Meira (2003, p. 32)  

 

A avaliação aqui adquire caráter investigativo e não 

classificatório, do que concluímos que a base da nossa avaliação 

é o resgate histórico das situações concretas que permitiram a 

existência da queixa. Perguntamos sobre os conteúdos escolares, 

procuramos entender como são trabalhados na sala de aula e 

investigamos com a escola (em conversa com 

professora/coordenadora/diretora e em observações na escola) o 

que acontece quando a professora ensina, o que ensina, quando 

os alunos aprendem, quando não aprendem. 

 

  

As autoras afirmam que, na avaliação com a criança, são observados em suas 

atividades os aspectos que demonstrem sua capacidade de aprendizagem. Com a família 

e a escola são investigadas as concepções, hipóteses sobre a queixa, mobilizações, ações 

para superá-las e levantadas as expectativas. Para o trabalho de intervenção, 

recomendam buscar alguns recursos, tais como: a criação de situações que possibilitem 

um trabalho que vá ao encontro do interesse da criança, técnicas de jogos coletivos, 

planejamento de atividades com o grupo de pais e com o grupo de professores. 

 O trabalho desenvolvido pelas autoras ilustra uma aplicação da teoria histórico-

cultural, pois abrange as diversas relações da criança, mobiliza todos os envolvidos; o 

psicólogo é o mediador desses elementos, e em parceria com o educador atua na 

"construção do sentido pessoal e social do processo de ensinar e de aprender de todos os 

participantes" (TANAMACHI &  MEIRA, 2003, p. 42). 
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Ribeiro, Silva e Ribeiro (1998) também apresentaram uma proposta de avaliação 

qualitativa psicoeducacional, com o objetivo de avaliar crianças com queixas escolares 

encaminhadas a serviços de Psicologia. Propõem analisar a criança dentro do contexto 

em que ela se insere, nas suas relações com a escola, na família e também os 

procedimentos com a criança em situações propostas no decorrer do processo avaliativo. 

As autoras consideram que os escores obtidos nas avaliações quantitativas têm 

um valor muito restrito, e que  

 O importante é podermos pensar o que o sujeito nos diz em cada resposta, quais 

processos cognitivos, afetivos e sociais estão envolvidos nas respostas emitidas, 

recuperando sua singularidade, sem preocupações de enquadramento em critérios de 

normalidade (RIBEIRO, SILVA & RIBEIRO, op. cit., p. 89). 

 

Este modelo de avaliação consiste em entrevistas com o professor e os pais, observações 

da criança na escola, e em encontros com a mesma (sessão livre, entrevista e desenho, 

avaliação da escrita e do número, leitura, jogos). Nesses encontros, utilizam-se materiais 

que pertencem ao universo do aluno (rótulos, embalagens, gibis, livros de histórias, 

lápis de cor, papéis coloridos, barbante, entre outros). Para finalizar, são realizadas 

entrevistas devolutivas com a criança, a família e a escola. 

Esse processo avaliativo é interessante, pois contextualiza a criança, podendo 

auxiliar na compreensão da queixa, uma vez que envolve as pessoas relacionadas a ela, 

de modo que possam pensar e refletir sobre suas possíveis contribuições na instalação 

da mesma. 

Assim, considera-se que as propostas alternativas de avaliação e intervenção nas 

escolas refletem a compreensão de que a educação tem um lugar imprescindível na 

constituição do indivíduo, é ao mesmo tempo social e singular. Meira (2003, p. 57) 

sintetiza que " não há homem, nem individualidade, nem subjetividade plenamente 

desenvolvida sem a apropriação do conhecimento, ou seja, sem educação". 

 

A PESQUISA: METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DOS DADOS 

 

Realizou-se um estudo junto aos psicólogos que atuam na rede pública de Saúde 

Mental de Uberlândia- MG, com a finalidade de verificar o movimento da demanda de 

queixas escolares, bem como o atendimento e os procedimentos de avaliação 

diagnóstica com esta demanda. A pesquisa delineou-se sob a perspectiva histórico-

cultural, e a construção dos dados foi organizada a partir de entrevistas semidirigidas, 
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gravadas em áudio e realizada de outubro de 2003 a novembro de 2004, com dezesseis 

psicólogos alocados em doze ambulatórios. 

Apoiando-se na análise das entrevistas, no discurso dos sujeitos e nos registros 

dos prontuários, a pesquisa foi orientada pela abordagem qualitativa. Como enfatizam 

Bogdan & Biklen (1994, p.48), “os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo 

processo do que simplesmente pelos resultados ou pelos produtos”, condição 

fundamental para a teoria histórico-cultural e para a compreensão de nosso objeto de 

estudo. 

Na análise da questão referente ao procedimento diagnóstico( Que tipo de 

avaliação diagnóstica você faz?) indica que a maioria das respostas as profissionais 

buscam no contato com a criança perscrutar problemas de ordem emocional e questões 

relacionadas à família. 

As falas se repetem, parecendo compor um discurso único, em 14 respostas, 

neste item; há uma tentativa de verificar o que existe "por de trás" da queixa, e detectar 

se é um problema de ordem emocional ou se é uma questão escolar. Essa cisão, 

problema emocional x problema escolar, é muito forte, e o ambulatório faz essa 

diferenciação por entender que o setor de saúde mental deve responsabilizar-se pelo 

atendimento clínico, que é oferecido à clientela com distúrbios de ordem emocional 

caracterizados como casos graves, ou seja, aqueles pacientes diagnosticados como 

neuróticos graves ou psicóticos. 

Essa tentativa de diferenciação fica evidente no seguinte depoimento de uma 

entrevistada: 

"Então, o que é que a gente tem que fazer: tem que fazer toda essa avaliação 

primeiro, pra gente tá detectando se é só problema de aprendizagem ou se tá associado 

a um problema emocional. Quando está associado, aí a gente atende, porque nós 

trabalhamos com o problema emocional. Agora, se for só problema de aprendizagem, a 

gente não atende não". 

Essa priorização no atendimento é considerada uma norma pelos participantes da 

pesquisa, mas pensamos que ela também vem ao encontro da própria dificuldade que os 

profissionais sentem no atendimento e avaliação da queixa escolar. De modo geral, as 

psicólogas relataram um despreparo em sua formação para realizar esse diagnóstico. 

Nessa pergunta referente aos procedimentos avaliativos, em dez respostas, as 

profissionais mencionam essa dificuldade. 

Parece que, para atender a uma demanda que se apresenta explicitamente como 

queixa emocional, o profissional se sente mais seguro, e o contrário se mostra quando a 
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queixa vem acompanhada do relato de uma dificuldade de aprendizagem escolar. Há 

muitas dúvidas para a realização do diagnóstico; nas palavras de uma das psicólogas 

podemos perceber essas incertezas: 

 

"Assim, não é uma avaliação que você pode falar assim, talvez sessenta ou 

setenta por cento no máximo, não é uma avaliação cem por cento, a gente não tem 

material e nem conhecimento suficiente para fazer uma avaliação psicopedagógica de 

falar assim: ó, a gente dá um diagnóstico definitivo". 

Quatro das entrevistadas disseram que não sabem o que fazer com essa demanda 

que envolve problemas de aprendizagem, pois faltam materiais para realizar uma 

avaliação nesse sentido. Esses materiais incluem brinquedos, testes, materiais 

pedagógicos e jogos. 

Contudo, no geral, observa-se uma preocupação das psicólogas com relação ao 

atendimento das crianças com queixas escolares e suas famílias. Em todas as respostas, 

as profissionais queixam-se de que não há na rede municipal um local para onde 

encaminhar essas crianças para serem avaliadas por especialistas, já que elas não se 

sentem instrumentalizadas para fazê-lo. Isso pode ser percebido no relato abaixo: 

 

"Eu acredito que é necessário atendimento pra essas crianças, mas aqui não 

tem como fazer, porque se nós formos atender estas crianças, nós vamos deixar de 

atender os adultos, né, com mais problemas, que é o que a coordenadora pede pra 

gente estar dando preferência". 

 

Desse modo, no acolhimento, na maioria das vezes, há uma escuta da queixa, 

mas é realizado um psicodiagnóstico que condiz com o que os profissionais acreditam. 

E suas concepções mostram um diagnóstico de caráter essencialmente clínico. 

Entendemos que não há uma diferenciação na condução do atendimento em virtude da 

queixa ser escolar, porque na maioria das vezes as relações escolares não são 

consideradas. Observa-se nos relatos uma necessidade de buscar, na avaliação, o 

sintoma, a desordem emocional que está atrapalhando a aprendizagem da criança. 

 

"Eu tento brincar com a criança, a gente tem alguns brinquedos aqui. Eu deixo 

a criança escolher os brinquedos, verifico como é que é, qual a escolha que ela faz, 

depois como ela lida com o brinquedo, né, e com isso também vou perguntando coisas 

sobre o brinquedo, né". 
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 Como se vê, as relações da criança com os processos de escolarização, as 

relações institucionais, a vivência escolar, histórica e pedagógica ficam de fora, não 

aparecem na avaliação realizada pelas profissionais nos ambulatórios. O diagnóstico se 

centra no aluno e na sua família, como apontam as discussões empreendidas por vários 

autores e sobre as quais refletimos neste trabalho (MOYSÉS E COLLARES, 1992, 

2000; PATTO, 1990, 1992, 1997; FRELLER, 1997; SOUZA, 1996). 

Dessa forma, na avaliação da queixa escolar buscam-se causas individuais, 

desconsiderando-se a rede de relações que envolve a questão, o "campo de forças" – 

expressão utilizada por Machado (2003) para caracterizar a avaliação que procura 

analisar e refletir a produção da queixa que gerou o encaminhamento para o psicólogo. 

Para a autora, todas as relações do sujeito se inserem nesse campo, originando as 

questões subjetivas. Isto é, os sentimentos da criança, as relações familiares, a rotina 

escolar estão imbricados no contexto do cotidiano do indivíduo, os quais influenciam-no 

e são por ele influenciados. 

Essa discussão nos remete à concepção de indivíduo histórico-cultural, em que 

Vygotsky preconiza o intercâmbio do sujeito com a sociedade, sendo uma mediação 

recíproca, na qual os fenômenos psicológicos passam pela compreensão do processo 

histórico e social. A respeito da ligação entre subjetividade e relação social, Leite (1999, 

p. 22) escreve: 

 

É desse modo que a expressão da subjetividade expressa-se na 

consciência individual, como forma especificamente humana do 

reflexo subjetivo da realidade objetiva, e que só pode ser 

entendida como produto das relações e mediações emocionais 

que emergem no transcurso do surgimento e do 

desenvolvimento da sociedade. 

 

Nesse sentido, a subjetividade é permeada e construída nas e pelas relações 

sociais, e a queixa escolar é compreendida como uma síntese de diversas determinações 

que envolvem a família, os relacionamentos interpessoais, o contexto social e escolar. É 

necessário que a avaliação centralize a investigação da historicidade dos fatos, 

conhecendo e questionando todos os envolvidos, as atitudes, os episódios que se 

relacionam à produção da queixa. 

Contudo, no depoimento das entrevistadas não há essa compreensão, as 

avaliações enfocam a criança, não são discutidas as possíveis práticas e relações que 

originaram a queixa e que conduziram o encaminhamento dela ao psicólogo. Em 
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algumas respostas, as profissionais relatam examinar aquilo que está por trás da queixa, 

a causa, nos conflitos internos, como mostram as seguintes falas: 

"Eu avalio mais as respostas mesmo da criança, a resposta emocional, a 

resposta física, né; tento ver a reação psicossomática do problema, como é que tá a 

relação da emoção com isso, né, e dar pra criança a possibilidade de resolver as coisas 

com a saída dela, não a saída doente, a saída saudável". 

 

"Tem muitas [crianças] que são problemas de aprendizagem aparentemente e 

por trás existe um problema clínico e a gente precisa dar um suporte". 

 

 Com relação à família, nove entrevistadas disseram que realizam a anamnese 

com a mãe, pois na maioria das vezes quem procura o serviço é ela. Nessa entrevista 

inicial, a grande maioria das psicólogas disseram que procuram verificar se a queixa é 

algo relacionado somente à aprendizagem da criança ou se existe algum problema de 

ordem emocional que está interferindo. Investigam a história de vida da criança, buscam 

compreender como se dão as relações familiares e se há algum problema familiar que 

produziu este "sintoma" de não aprender, fazem observações sobre o relacionamento 

familiar e investigam como a família está vendo o problema, como o traz para o 

consultório. 

 Seis profissionais afirmaram que no próprio acolhimento, quando recebem este 

tipo de queixa, fornecem orientação aos pais, explicam como eles devem acompanhar as 

tarefas escolares dos filhos, sugerem tipos de exercícios, discutem a forma como eles 

lidam com a criança, como colocam limites, ou a falta de limites e/ou superproteções. 

Orientam também no sentido de a família modificar alguma atitude na relação para que 

a criança se desenvolva de maneira mais saudável. 

Acreditamos que esses procedimentos até podem ser válidos dependendo do 

contexto em que são utilizados, mas desde que seja incluída a relação da criança com 

sua dinâmica escolar e sejam feitas abordagens que possam ir ao encontro de sua 

realidade, dirigindo-se o olhar para o que a criança sabe fazer, o que ela consegue 

realizar, e utilizando-se materiais que são do universo dela, como salienta Moysés 

(2001). 

 Essa compreensão advém do entendimento de que a questão pedagógica é 

essencial para a estruturação do psiquismo. Os problemas emocionais e familiares 

podem ser realmente fenômenos presentes em determinados casos, mas é importante 

ressaltar, como lembra Patto (1990), que as relações escolares podem contribuir no 
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sentido de agravá-los ou minimizá-los. Assim, quando o psicólogo reconhece e 

questiona todos os fatores intra-escolares envolvidos, pode alcançar um maior 

entendimento e, desse modo, prestar o devido auxílio em cada caso. 

Uma das psicólogas entrevistadas nesta pesquisa relata não avaliar a queixa 

escolar por acreditar que a criança com dificuldades de aprendizagem não consegue 

interagir, ficando inviável o contato, o atendimento. Acrescenta que no serviço público 

não é possível esta avaliação, que ela não é prioridade no setor de Saúde Mental, que 

não há espaço nem materiais próprios. O que essa profissional diz poder fazer é 

observar se há problemas de comportamento e de desenvolvimento. Em suas palavras: 

 

 "A gente não atende crianças com problema de aprendizagem. Eu não faço 

avaliação escolar. Eu faço avaliação comportamental e de desenvolvimento. O trabalho 

da gente aqui é trabalhar com as crianças que têm... é...interativa, tá? Problema de 

aprendizagem, não". 

 

 Nesse depoimento parece haver um certo preconceito para com as crianças que 

chegam ao ambulatório com queixa escolar, como se tivessem alguma falha grave e não 

fossem capazes de se relacionar ou de interagir. A fala soa um tanto agressiva e 

demonstra como é forte a rotulação e a estigmatização de supostas incapacidades da 

criança, denunciando o olhar do profissional  direcionado para o que ela não sabe fazer. 

Esse descrédito na capacidade da criança, que muitas vezes já vem das escolas e dos 

professores, acaba sendo, infelizmente, confirmado pelo parecer do psicólogo.   

 

CONCLUSÕES 

 

Nos relatos de modo geral, o que fica evidente e chama a atenção é a tentativa de 

separar o que se constitui problema escolares dos problemas emocionais, como se 

cognitivo não tivesse ligação com as emoções, como se a situação da criança com 

queixa escolar fosse menos grave. E o diagnóstico essencialmente clínico confirma essa 

visão de indivíduo deslocado, desapropriado de sua integralidade.  

A respeito dessa interligação entre emoção/ cognição e indivíduo/ sociedade, 

Leite (1999) faz uma reflexão interessante, considerando que o psiquismo, em sua 

essência, tem por base a atividade e o meio sócio-histórico. Isto é, o indivíduo não se 

constitui por oposições e dualidades: individual e social, mas por uma relação de 

reciprocidade. E a consciência individual é um efeito da convivência social entre 
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pessoas, não sendo algo distante de sua realidade. Na visão de Leite (1999, p. 45) "as 

significações sócio-históricas vão refletir, através da linguagem, os objetos sentidos, 

percebidos para os indivíduos, na dependência das relações que estes possam ter para a 

própria vida do sujeito, frente às suas necessidades e motivos". 

Nessa concepção, o surgimento das emoções estaria diretamente ligado à 

interlocução com o meio e pelas necessidades internas. As diversas emoções e 

sentimentos que o indivíduo experimenta, como alegria, tristeza, medo, são vivenciadas 

quando os acontecimentos do seu meio são apropriados e valorizados pelo indivíduo. 

Leite (1999, p. 76) afirma que "as emoções não são o reflexo dos objetos, mas das 

relações do sujeito para com eles". 

González Rey (2002, p. 37) caracteriza a subjetividade como uma rede de 

significações e sentidos subjetivos originados da relação do homem com a cultura, com 

suas vivências sociais. Para o autor, "a subjetividade individual é determinada 

socialmente, mas não por um determinismo linear externo, do social ao subjetivo, e sim 

em um processo de constituição que integra de forma simultânea as subjetividades 

social e individual". O ser humano é constituinte da subjetividade social, ao mesmo 

tempo que se constitui nela. 

Ao analisar as crianças que chegam ao setor de psicologia, nos ambulatórios, 

com queixas de dificuldade de aprendizagem, entendemos que é fundamental considerar 

todo o seu contexto, pois o não - aprender constitui-se e é constituído pelo todo 

indissociável cognição-afeto, fruto de suas relações com as vivências cotidianas no 

âmbito escolar e na vida. As situações vividas na escola, tidas apenas como de ordem 

cognitiva pelas entrevistadas, também estão imbuídas de afetos e emoções (constitutivos 

da subjetividade), podendo gerar nas crianças um possível sentimento de fracasso. 

 Nas respostas da entrevista fica evidente o quanto o modelo essencialmente 

clínico é enfatizado durante a graduação, como pudemos perceber no tópico referente à 

avaliação utilizada para o psicodiagnóstico desses casos. Constatamos que há uma 

grande dificuldade em transpor essa "clínica", num sentido mais amplo, para o 

ambulatório de Saúde Mental. O psicólogo formado segundo a visão referida acima, 

assume a identidade, o perfil profissional de curar e prevenir patologias, em caráter 

terapêutico. De acordo com o discurso das participantes da nossa pesquisa, parece que 

ao longo do curso são pouco abordados /estudados o papel do psicólogo dentro das 

instituições públicas, o trabalho com a comunidade, técnicas utilizadas com grupos etc. 

As mudanças são emergentes, haja vista que este profissional tem sido amplamente 
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procurado por diversas instâncias para, por exemplo, compor equipes multidisciplinares  

para o trabalho com a comunidade, no caso do programa de saúde da família. 
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1. Introdução 

A sociedade contemporânea se apresenta complexa e, para muitos, não existem 

fronteiras. A conexão de informações, conhecimentos e pessoas em todo o espaço e 

tempo permite a expansão do conceito de educação. No caso do ensino de 

Administração, esse tem sido alvo de críticas quanto ao tecnicismo que predomina na 

gestão dos vários tipos de instituições que mediam as relações sociais. As escolas de 

Administração são responsabilizadas pela educação de futuros administradores e pela 

geração de conhecimento na área, portanto, esforços devem ser dirigidos no sentido de 

promover uma formação que considere as questões sociais de forma mais ampla. 

Diretrizes mais amplas para o ensino superior foram apontadas pela 

UNESCO (1998), conforme a “Declaração Mundial sobre Educação Superior no século 

XXI: Visão e ação”. Essa declaração considera que o ensino superior deve educar para a 

cidadania e para a participação na sociedade, a partir de uma visão global, de modo que 

o estudante consiga o desenvolvimento individual e conquiste autonomia. É preciso que 

este estudante se veja como responsável pela consolidação dos direitos humanos, o 

desenvolvimento sustentável, a melhoria da sociedade como um todo e a democracia e a 

paz em um contexto de justiça. A UNESCO busca aprofundar a visão transdisciplinar da 

educação (MORIN, 2002), pois considera que uma educação só pode ser viável se for 

uma educação integral do ser humano, e não apenas de um de seus componentes.  

Assim, os conteúdos programáticos devem ser dispostos de forma a integrar 

múltiplos conhecimentos, e, sobretudo,  estabelecer as possíveis relações entre técnica e 

valores. Entretanto, a disposição dos conteúdos não é suficiente na contribuição para a 

formação de um indivíduo autônomo, consciente de seu papel social e, sobretudo,  

crítico da realidade em que vive. As experiências que constituem o processo educativo 
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vão além da sala de aula, em espaços que não se propõem educadores, mas, podem ser 

transformadores desses espaços.  Dessa forma, necessário se faz pensar na diversidade 

de ambientes e possibilidades que considerem a experiência dos estudantes e na 

dinâmica da vida de forma lúdica, envolvente, repleta de emoções e de reflexões. 

Este trabalho é um relato da prática pedagógica de alunos da disciplina 

Sociologia do curso de Administração da Universidade Federal de Uberlândia, campus 

Pontal. Esta disciplina propiciou a realização de uma atividade cujo objetivo é explorar 

as possibilidades de participação e ação dos estudantes no espaço urbano onde vivem. 

Fez parte desse trabalho a arte fotográfica, o imaginário, a pesquisa de campo 

(elementos considerados secundários nos espaços educativos tradicionais) para abrir um 

campo de possibilidades. Como forma de promover aprendizagens mais significativas 

em um espaço de aprendizagem além da sala de aula e que não se pretende educador, 

mas sim, educativo. 

Considerando essas questões, este estudo trata das possibilidades de uma prática 

pedagógica sustentada na aprendizagem da e na cidade e tem como objetivo analisar os 

resultados de uma experiência educativa além dos muros escolares.  Este é um estudo de 

natureza qualitativa que utiliza de documentos, recursos visuais e depoimentos dos 

estudantes como fonte de dados. 

Inicialmente, este artigo considera questões importantes do debate acerca 

da formação do administrador e da prática docente. A seguir, apresenta a 

metodologia de pesquisa. Os resultados e a análise do constituem a seção seguinte. 

Por fim, fazem-se as considerações finais. 

 

2 O ensino em Administração: a práxis e a crítica 

As críticas dirigidas ao ensino de Administração, sumarizadas por Boyle (2004), 

servem de alerta para a necessidade de revisar os conteúdos privilegiados nos cursos de 

Administração e de Gestão, visto que esses fazem parte do processo de socialização do 

conhecimento (CUNLIFFE, 2005) dos futuros administradores. Uma das questões mais 

discutidas quanto à formação do administrador é a dificuldade de conciliar os interesses, 

muitas vezes, conflitantes, entre aqueles priorizados na academia e nas corporações 

(BIRD; WATERS, 1989).  

Barbieri (2004) discute não só a necessidade, mas também as dificuldades, da 

inserção da educação ambiental nos currículos dos cursos de administração, que não 

devem ser pensados em práticas voltadas tão-somente para a empresa, pois as empresas 
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fazem parte dos problemas ambientais que tomam uma dimensão cada vez maior. A 

premência de se inserir a educação ambiental nos cursos de administração justifica-se 

pela capacidade que as empresas têm de “induzir comportamentos, modificar hábitos de 

consumo, despertar necessidades latentes e criar desejos, em outras palavras, capacidade 

de impor modos de vida” (BARBIERI, 2004, p.10).  

A crítica presente na obra de Mauricio Tragtemberg é referenciada por Paes de 

Paula (2001) como a possibilidade de priorizar uma visão humanística no ensino e 

pesquisa em Administração. O administrador deve ser capaz de valorizar a 

responsabilidade social, justiça e ética, pois suas decisões influenciam a esfera social, 

política, econômica e ecológica. Na perspectiva da autora, é imperioso que o 

administrador tenha uma formação orientada para a cidadania; entretanto, os elementos 

presentes nos conteúdos programáticos não ensejam o pensamento crítico, mas, sim,  

uma formação tecnicista e acrítica sobre a realidade, haja vista que a racionalidade 

técnica (TEODÓSIO; ALVES, 2006; CHIA; HOLTZ, 2008)  constitui-se no princípio 

norteador da organização na sociedade capitalista centrada no mercado.  

Freire (1992, p.57) questiona a natureza política acerca da escolha dos conteúdos 

e programas de ensino: “Qual o papel cabe aos educandos na organização programática 

dos conteúdos?”. O autor questiona, também,  sobre “o papel das famílias, das 

organizações sociais, da comunidade local” na elaboração do corpo de conhecimentos 

com o qual os educandos devem se equipar para sua emancipação. 

Para Fournier (2006), é possível estimular os estudantes de Administração  ao 

pensamento crítico por meio de experiências que integrem os componentes curriculares 

do curso. Caminhando na mesma direção de Freire (1992), a autora considera central 

para a pedagogia crítica a contextualização da aprendizagem na prática, na ação e 

transformação social. Fournier (2006) entende que a ligação entre a educação 

universitária e a experiência profissional, a exemplo do que ocorre no Reino Unido, é 

uma forma promissora para uma educação transformadora, pois, ainda que a 

aprendizagem profissional seja orientada para prover os estudantes de conhecimentos 

em prol das organizações capitalistas, “não há razão pela qual essas práticas não possam 

ter lugar em organizações alternativas”. 

Mas são as questões levantadas por McLaren (2004) que podem ampliar o 

debate acerca de uma pedagogia crítica revolucionária que sustente discussões sobre a 

atual crise do capitalismo global e dos escândalos corporativos, ou a “enronização da 

vida corporativa”. Merece destaque o questionamento do autor sobre o domínio das 

corporações na sociedade contemporânea: “Como nós podemos enfrentar nossos 
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produtores (isto é, relações sociais de produção, o meio corporativo, formações culturais 

e estruturas institucionais) como um poder independente?”  

Desse modo, várias questões precisam ser consideradas quanto à inserção de 

conteúdos  nos currículos do ensino superior de Administração e nos programas das 

escolas de gestão, bem como práticas pedagógicas que levem o estudante no contexto 

em que vive. Mintzberg e Gosling (2002) lembram que gestores não podem ser criados 

em uma sala de aula. Por isso, o ensino de Administração deve considerar que, além de 

ser possível aprimorar profundamente a gestão enquanto prática, a partir da reflexão dos 

estudantes sobre suas próprias experiências em sala de aula, é necessário estender as 

práticas de ensino para outros espaços e refletir sobre as experiências do aluno-gestor 

nesses outros ambientes. Não é necessário criar, segundo Goshal (2005), novos cursos 

sobre ética e responsabilidade social; as instituições de ensino devem apenas deixar de 

ensinar “teorias de gestão ruins” que destroem as boas práticas de gestão. 

 

3 Espaços de aprendizagem além da sala de aula 

Segundo Moscovici (1994), os conhecimentos, as informações, os conceitos 

teóricos são partes integrantes da educação por meio de projetos, pois experiências 

vivenciadas, por mais importantes que sejam, não bastam para uma aprendizagem 

significativa. Tendo como referência a mudança de atitudes, a capacidade de refletir 

sobre experiências e discuti-las, compará-las e organizá-las em conceitos que formem 

um quadro de referência intelectual, constituem recursos indispensáveis para a 

fundamentação dos conhecimentos técnicos. Isso facilita a conceitualização, também 

chamada de construção do mapa cognitivo e a experiência vivida se torna 

compreensível e aplicável em situações reais. 

Aliado à complexidade da aprendizagem, um desafio maior coloca-se às 

instituições de ensino: abrir as suas portas para inúmeras experiências novas que estão 

além das suas paredes (DE LA Torre, 2002). O espaço urbano, segundo o mesmo autor, 

apresenta-se como uma fonte incalculável e inesgotável de possibilidades de 

aprendizagem, porém, apenas essa característica não o configura como um provedor do 

conhecimento e da aprendizagem, o que leva à questão desafiadora: o saber explorar e 

trabalhar essas fontes de possibilidades  de acordo com o propõe os projetos 

pedagógicos. 

Para Ferrara (2006), é necessário enfrentar a complexidade teórica, analítica e, 

sobretudo, interpretativa da nova realidade espacial contemporânea. A cidade é objeto 
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de investigação de várias áreas do conhecimento: arquitetura, demografia, sociologia, 

economia. Estas áreas buscam compreender diferentes dimensões do espaço urbano, por 

exemplo,  a funcionalidade e as políticas da sua edificação, seu adensamento 

populacional, seus movimentos e organizações sociais, sua riqueza material e produtiva, 

seu território e sua geopolítica. A autora considera que esta múltipla atenção acadêmica 

à complexidade científica do espaço urbano decorre da sua interdisciplinaridade, mas, 

principalmente,  do fato de que a própria cidade é um complexo objeto de investigação 

porque decorre da experiência humana tecida e tramada nos meandros da vivência 

cotidiana. 

Essa autora compreende a cidade como uma unidade de percepção, onde tudo é 

signo e linguagem. As ruas, avenidas, praças, monumentos, edificações configuram-se 

como uma realidade sígnica que informa sobre seu próprio objeto: isto é, o contexto. 

Nesse sentido,  “a leitura da cidade é não verbal e está diretamente relacionada à 

capacidade que o homem desenvolve para produzir alternativas de subsistência e  

encontrar, no cotidiano, as melhores soluções para comunicar-se e encontrar-se 

individual e coletivamente. Trata-se de uma aprendizagem que decorre da maior 

experiência cultural da humanidade: aprender a viver de modo solidário”. (FERRARA, 

2006) 

Essa estratégia de ensino, trabalhada juntamente com outras, possibilita, além do 

aprimoramento técnico  o desenvolvimento pessoal. Ela surge como uma possibilidade 

para o desenvolvimento, com eficácia, do educando como profissional e como ser 

humano. Levando em consideração que as modernas teorias da educação e 

administração mostram uma tendência de atribuir uma importância crescente aos fatores 

emocionais, à criatividade na aprendizagem, produtividade, liderança e participação em 

grupo (equipes), a educação a partir da e na  cidade surge como uma alternativa forte 

preconizando a aprendizagem pela vivência global: a exploração, o exame, a análise dos 

fatos tanto objetiva quanto subjetivamente. 

A aprendizagem na e da cidade, conforme Castro et al (2006),  não se faz dentro 

de um ordenamento e de uma previsibilidade de ação instrumental, em que fins e meios 

se relacionam, mas, por outra via. As aprendizagens na e da cidade baseiam-se tanto em 

outros códigos (como por exemplo, o da “visualidade”), como também produzem 

saberes que apenas a posteriori se delineiam, como por exemplo, a compreensão sobre 

as diferenças e as desigualdades sociais.  As autoras defendem a cidade como espaço de 

aprendizagem, pois nela o estudante é convidado a uma mobilidade permanente e, 

assim, depara-se com a diversidade de experiências.  
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A cidade contemporânea, para Cordeiro  e Menezes (2001), é o espaço da 

diversidade,  da proliferação de imagens, códigos e linguagens. A multiplicidade pode 

ser compreendida na tensão entre sua forma objetiva e subjetiva. Para as autoras, 

“perceber a cidade consiste, não em reproduzir o que é visível, mas, sim, torná-la visível 

através dos mecanismos da linguagem e da representação”, cujo esforço em descrevê-la 

e articular o que se aprende sobre ela, resulta em uma nova cidade inventada. 

Dessa forma, existem inúmeras cidades, construídas a partir dos modos de 

inserção e circulação que cada indivíduo possui no espaço urbano (CORDEIRO; 

MENEZES, 2001). O sentido que o sujeito atribui ao espaço em que vive se dá por meio 

do seu uso cotidiano e da sua participação, assim como de suas experiências, 

lembranças, afetos e transformações que estão sempre em transformação. Nesse sentido, 

Certeau (1998, p. 177), afirma que  “o ato de caminhar parece portanto encontrar uma 

primeira definição como espaço de enunciação”, ou seja a forma como o indivíduo usa a 

cidade, os lugares que freqüenta e como ele se desloca, dizem também sobre quem ele é. 

A prática docente é decisiva para determinar se a formação possibilitará que os 

estudantes se tornem cidadãos críticos, criativos e exploradores, capazes de produzir 

novos conhecimentos, ou se tornem meros “decoradores de matéria”, repetidores das 

teorias dos outros.  Para trilhar o caminho da produção do conhecimento, o professor  

deve se despojar do papel de proprietário do saber e modificar a tradicional prática de 

exigir que os alunos repitam exatamente o que lhes foi ensinado (MARION E ROBLES, 

1998). É necessário, portanto, superar desafios, transformar-se em parceiro dos 

estudantes, percebê-los como sujeitos do processo e construir estratégias didáticas 

estimulantes e seguras, capazes de transformar os alunos em pesquisadores, deixando-os 

livres para traçar seus próprios caminhos. 

Contudo, não se pode esquecer que subjacentes à intencionalidade do docente 

estão as suas concepções de educação, de escola e de cidadania, visto que a realização 

do processo pedagógico, concretizada pelas estratégias utilizadas, é determinada pelo 

ideal educativo. Se ancorados na concepção de prática pedagógica como prática social, 

a educação na e da cidade é uma das possibilidades de mediar a relação dos alunos com 

o conhecimento, visando ensiná-los a aprender, a encontrar sentido, a estruturar o 

problema que vincula a informação e transformar a realidade.  

 

3 Metodologia  

A pesquisa classifica-se como qualitativa e utiliza do estudo de caso como 

método de procedimento, pois, conforme Yin (2001), esse é um método apropriado para 
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estudar contextos específicos. Trata-se de uma atividade da disciplina de Sociologia, no 

curso de Administração, cujo objetivo é explorar  as possibilidades de participação e 

ação dos estudantes no espaço urbano onde vivem, preparando-os para desempenhar o 

papel de administrador na sociedade.  

A atividade foi realizada em três fases: (1) apresentação do formato da atividade 

– realizada em grupo -  pelo professor, orientação e discussão dos temas a serem 

pesquisados; (2) pesquisa de campo, em que os estudantes deveriam fazer o registro de 

dados com fotos tiradas por eles; (3) entrega do relatório e apresentação do trabalho, em 

sala de aula,  utilizando cartazes elaborados com as fotos tiradas para o trabalho, 

seguida da discussão sobre o tema.  

Os dados para este trabalho foram coletados dos cartazes elaborados pelos 

estudantes, o relatório da pesquisa de campo, os depoimentos dos estudantes e notas da 

professora feitas no momento da apresentação do trabalho. A análise dos dados seguiu 

as orientações de Bardin (1977) para a análise de conteúdo cujas categorias foram assim 

identificadas: (1) a cidade; (2) o viver na cidade; (3) a cidade possível. 

 

5. Resultados e discussão 

A atividade partiu da premissa que viver hoje na cidade contemporânea requer 

do sujeito orientação crítica para que ele se situe frente às demandas do viver coletivo. 

Três momentos de discussão foram considerados: (1)  a reflexão sobre a experiência 

vivida na cidade; (2) a imaginação sociológica sobre as possibilidades deste viver; e (3) 

a discussão sobre o vivido e o desejado, visando a uma re-construção possível da 

cidade. Apresentamos, a seguir,  os resultados alcançados com a experiência. 

 

5.1 A experiência vivida na cidade e as possibilidades desse viver 

Este trabalho baseia-se em um estudo empírico que analisa a realidade social da 

cidade de Ituiutaba, construída sob o ponto de vista dos estudantes de Administração da 

Universidade Federal de Uberlândia, Campus Pontal. A realidade social engloba os 

processos de formação de grupos, a interação da vida cotidiana, afiliações, 

solidariedades, antagonismos, crimes e desvios. A cidade é aqui compreendida como 

um espaço social, pois são as relações sociais que moldam o espaço físico ou 

construído, assim como são moldadas por esses.  

A turma foi dividida em quatro grupos que investigaram as temáticas por eles 

selecionadas: 

1 – A deficiência do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Ituiutaba 
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O Grupo 1  desenvolveu uma pesquisa de campo para conhecer o sistema de 

transporte coletivo  urbano de Ituiutaba, percorrendo no ônibus o trajeto de duas linhas. 

Durante o percurso, os estudantes fizeram entrevistas informais com outros usuários, 

fizeram fotos que evidenciavam as condições do sistema. Além disso, o grupo visitou o 

Departamento de Trânsito e a concessionária Paranaíba Transportes para obter dados e 

informações precisos. 

 

Figura1: Ponto de ônibus sem sinalização 

Fonte: trabalho do Grupo 1 

 

Os estudantes identificaram vários aspectos que devem ser melhorados e ou 

modificados. A infra-estrutura nos pontos de parada é precária, ou seja, os usuários 

ficam mal acomodados, sujeitos a assaltos, exposição ao sol e à chuva enquanto 

aguardam os ônibus.  A falta de sinalização (Figura 1) impossibilita a identificação dos 

pontos e, quando há sinalização, ela não é padronizada, isto é, em alguns locais, é uma 

pintura no poste, em outros, um tipo diferente. A concessionária não faz nenhum tipo de 

divulgação sobre as rotas e horários das paradas de ônibus, o que leva muitos usuários a 

utilizar outros serviços, como táxi e moto-táxi. 

2 – Coleta Seletiva de Lixo em Ituiutaba 

Para os estudantes, a coleta seletiva e a reciclagem de lixo têm um papel 

importante para o meio ambiente, pois, por meio delas recuperam-se matérias-primas 

que, de outro modo, seriam lançadas no ambiente. O desenvolvimento do trabalho foi 

por meio da pesquisa de campo na empresa de coleta seletiva de Ituiutaba, uma 

Cooperativa e o registro dos dados foi feito por fotos do local e por entrevistas com os 

cooperados. 

Segundo a pesquisa dos estudantes, em Ituiutaba são coletados, diariamente, 120 

metros cúbicos de lixo, o que equivale a 45 toneladas. O serviço de coleta está a cargo 

da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que trabalha em três turnos, de 

segunda a sábado, em que utiliza seis caminhões de coleta e 52 pessoas estão envolvidas 

no processo. Os caminhões percorrem 15 trechos de 23 quilômetros, perfazendo cerca 

de 400km diários. 
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O Programa Ituiutaba Recicla tem como objetivo integrar ao programa as 

pessoas que viviam e vivem da venda de materiais recicláveis, recolhidos no lixão e nas 

ruas, visando a geração de renda e oportunidade de reintegração social.  

3 – Programa Saúde da Família (PSF) 

O Grupo 3 fez uma pesquisa bibliográfica e documental para conhecer o 

Programa Saúde da Família, seu funcionamento, objetivos e demais aspectos. Na 

pesquisa de campo, visitaram, inicialmente, a Secretária de Saúde do Município para 

obter a lista com os PSFs (Figura 6) da cidade e os bairros de abrangência de cada 

unidade.  Em seguida, o grupo visitou todas as unidades de PSF, registrando os fatos 

por meio de fotos e de entrevistas informais com os funcionários e usuários.  

O PSF baseia-se no cadastramento das famílias residentes nos bairros atendidos 

por cada unidade e, a partir daí, faz um acompanhamento da saúde dos integrantes da 

família, como forma de prevenção das doenças. O usuário, quando sente necessidade, 

dirige-se à unidade do seu bairro e agenda uma consulta médica com um clínico geral e, 

posteriormente, se for o caso, há o encaminhamento para uma unidade de saúde. 

No caso de pessoas que não podem ir ao PSF, o médico vai à casa do cidadão e 

acompanha o tratamento. A distribuição de medicamentos é feita mediante receita 

médica e é feita a distribuição de preservativos para os residentes no bairro de 

abrangência de cada unidade. 

 
Figura 2: PSF 6 - Santa Maria 

Fonte: Trabalho dos estudantes 

O grupo 3 identificou que o acesso da população aos PSFs é dificultado pelo 

atendimento exclusivamente pela abrangência. No caso do morador de um bairro estar 

em outro bairro restringe o seu acesso ao PSF. Os funcionários não são preparados para 

atender os usuários que, em sua maioria, fazem parte da parcela mais carente da cidade. 

Segundo as pesquisas dos estudantes, os profissionais não estão preparados para a 

necessidade de adequar sua linguagem à população, pois, não consideram a origem, 

costumes e realidade social, econômica e cultural dos usuários.  

A instalação de usinas na região promoveu a vinda de nordestinos para a cidade, 

o que aumenta a diversidade da população a ser atendida, o que nos remete às 
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considerações de Cordeiro e Menezes (2001). Além disso, os estudantes apontam que 

existe, por parte dos usuários, necessidades afetivas e não apenas físicas, que devem ser 

atendidas. 

Grupo 4 – Drogas em Ituiutaba 

O grupo 4 investigou a temática das drogas por meio de uma pesquisa de campo 

na Delegacia da cidade, visando obter dados e informações sobre o consumo das 

mesmas na cidade, suas consequências e tipos. O registro dos dados foi feito por meio 

de fotos e entrevista informal com o delegado. 

As drogas mais consumidas em Ituiutaba, de acordo com a pesquisa, é a 

maconha e o crack, que são drogas de fácil acesso em função do preço. O consumo de 

droga, segundo informações do delegado, é motivado por influência de amigos, falta de 

informações, desajuste familiar, curiosidade e fuga de problemas.  

O convívio com o usuário torna a família desagregada e essa passa a viver o 

problema. O uso das drogas é um caminho para a marginalidade, pois muitos passam a 

cometer crimes para sustentar o vício. Em Ituiutaba são registrados, em média, cinco 

laudos por mês. A reintegração na sociedade é difícil, face ao preconceito que a 

sociedade tem.  

Na opinião dos estudantes, a dependência física ou psicológica influencia o 

desenvolvimento, comprometendo as atividades no trabalho, podendo, ainda, trazer 

riscos para a empresa quanto ao aumento dos riscos de acidentes de trabalho pela falta 

de concentração e baixa qualidade do trabalho. 

Os estudantes mostraram, diante das quatro temáticas apresentadas,  capacidade 

de analisar criticamente sua experiência na cidade, apontando os aspectos que, do seu 

ponto de vista, tornam o viver na cidade particularmente difícil para a população. 

Mostraram, também, capacidade de indicar caminhos coletivos (FREIRE, 2002) que 

suavizariam a tarefa de viver em uma cidade de pequeno porte, cujo maior desafio é a 

necessidade de preparar os cidadãos para o crescimento da cidade, face a instalação de 

usinas e de um campus avançado da Universidade Federal de Uberlânda.  

 

5.2 Implicações: a cidade possível 

A cidade é apresentada como um produto pronto, desprovido de uma história de 

participação dos estudantes. Nesse sentido, utilizar a cidade como espaço de 

aprendizagem pode  potencializar valores de participação e ação em conjunto 

(CERTEAU, 1998). Os inúmeros problemas que os citadinos enfrentam hoje na 

convivência diária na cidade demandam resoluções que se impõem como uma exigência 
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de vida em comum CORDEIRO; MENEZES, 2001). Nesse sentido, discutimos a 

interação social e vida cotidiana, que deve ser revisitado como possibilidade de 

construção de respostas às dificuldades e vicissitudes da convivência. 

Para o Grupo 1, a cidade tem uma demanda crescente no transporte coletivo, 

face ao aumento da população ocasionado pela presença de usinas e do campus 

avançado da UFU. Os problemas enfrentados pela população são vários (Figura 3) e 

devem ser solucionados por uma gestão mais eficiente. 

 

Figura 3 – As deficiências do Transporte Coletivo de Ituiutaba 

Fonte: Pesquisa Grupo 1 

 

A cidade possível, para os estudantes, pode ser desenhada conforme o quadro 1 a 

seguir: 

Grupo1 Um serviço de transporte coletivo urbano 

- com informações atualizadas e precisas ao usuário 

- análise detalhada sobre as rotas e itinerários considerando as mudanças 

ocorridas na cidade 

- marcar os pontos de parada  

- eliminar a sinalização dos pontos de paradas que estão inutilizados 

- instalar um terminal de integração 

- retirar as paradas de ônibus em frente a lojas comerciais nas vias principais da 

cidade 

Grupo 2 Coleta Seletiva de Lixo 

- inovar na utilização de embalagens recicláveis 

- conscientizar a população quanto à existência e importância da coleta seletiva 

- conscientizar a população acerca das consequências do consumismo 
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desenfreado que provoca acúmulo de lixo 

Grupo 3 Saúde Pública – PSF 

- analisar os processos de atendimento para minimizar falhas e agilizar o 

atendimento 

- aumentar o número de agentes para atender a população 

- criar PSFs em outros bairros da cidade 

- ampliar os serviços para além do atendimento de problemas físicos 

- inserir a comunidade nas deliberações e organização dos PSF 

- capacitar os funcionários para lidar com os usuários de acordo com o seu 

contexto sócio-cultural 

Grupo 4 Drogas em Ituiutaba 

- Programas de prevenção nas empresas 

- Programas de prevenção nas escolas 

- Programas de reintegração à sociedade 

- Combate efetivo aos traficantes 

- Palestras educativas para pais 
Quadro 1 – Cidade Possível segundo os grupos e as temáticas 

 

Os estudantes são todos citadinos, sujeitos aos efeitos dos acontecimentos e das 

mudanças ocorridas no espaço urbano, assim como, podem ser agentes desses efeitos, 

pela sua existência e circulação nesse espaço. Os estudantes de administração, em 

particular, têm um papel a desempenhar no enfrentamento dos problemas do espaço 

urbano, pois este representa o encontro com o inesperado, com o diferente e com o 

estranho (TEODÓSIO; ALVES, 2006; CHIA; HOLTZ, 2008, PAES DE PAULA, 

2001). 

Conhecer a cidade é uma condição necessária, mas não suficiente, para cultivar 

o amor á cidade. Amar a cidade significa identificar-se com esse lugar, o que exige ação 

e participação do sujeito (FERRARA, 2006).   

Os estudantes ficaram atentos ao quadro de desigualdades (CASTRO et al, 

2006) e à pouca importância dada à população que necessita de serviços públicos. Para 

os mesmos, foi uma experiência perturbadora o encontro com o outro diferente, pois 

muitos estudantes não utilizam esses serviços e desconheciam os problemas enfrentados 

pela população da cidade em que vivem. Ao se depararem com condições desiguais de 

existência, os estudantes ficam instigados a refletirem sobre sua própria condição social, 

como chamam a atenção Mintzberg e Gosling (2002). Assim, as cidades 

contemporâneas apresentam-se como cenário privilegiado para  vislumbrar os 

problemas sociais que afetam a sociedade em geral, e as organizações em particular.  

 

Considerações finais  
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Durante esse tipo de recurso pedagógico e mediante as sustentações teóricas, os 

estudantes podem compreender a cidade como um espaço sujeito a mudanças no sentido 

de que o mundo está aberto a transformações. Nesse sentido, a experiência conduzida na 

disciplina de Sociologia, no curso de Administração da Universidade Federal de 

Uberlândia, Campus Pontal, configura-se como uma possibilidade para estimular o 

pensamento crítico do estudante de Administração, na medida em que esse, inserido no 

contexto de situações cotidianas na sociedade, pode vislumbrar alternativas para o 

enfrentamento dos problemas sociais.  

Quanto à utilização de um espaço alternativo ao âmbito escolar, percebeu-se que 

a estratégia didática aplicada no espaço urbano permite contribuições diretas da 

realidade na medida em que  os participantes combinavam recursos de vários saberes 

num caminho de mão dupla, ou seja,  da teoria aprendida nos conteúdos em sala de aula 

para olhar a cidade em que vivem. 

A partir do momento em que os estudantes compreendem as contradições de 

vários aspectos da vida em comum, a ação e participação na vida social tornam-se 

possíveis, pois são convidados a refletir e discutir em grupo o viver coletivo na cidade, 

se, e como, seria possível melhorar os problemas. Além disso, os estudantes se vêem 

implicados nas transformações  da cidade em que vivem, quando lhes é dada a 

oportunidade de produzir reflexões sobre os aspectos da vida em comum. 

A utilização da cidade em que os estudantes vivem  como espaço de 

aprendizagem permitiu que esses exercessem um papel ativo que variou em função dos 

momentos e interesses, estimulando  os mesmos a  formularem hipóteses sobre as 

possíveis interpretações que se podia fazer a partir da realidade vivenciada. Além disso, 

suscitou a aprendizagem dos saberes e do saber fazer da administração de forma a 

desempenhar o papel de administrador na sociedade.  

Pretendeu-se criar um campo de construção, reflexão e imaginação com os 

estudantes de administração de modo que eles pudessem se ver e se inserir na atual 

ordem social como sujeitos ativos. A aprendizagem não é de domínio restrito à escola e 

aos conteúdos formais que essa transmite, ou ainda, naquilo que os estudantes 

apreendem a partir das interações face a face com outros atores socais. 

Os estudantes se mostraram possíveis agentes na construção de novas 

possibilidades de se viver na cidade. A ação humana por mais insignificante ou 

cotidiana que seja, promove um novo significado  a partir de uma perspectiva própria 

sobre a realidade. Embora as possibilidades de ação dos estudantes na cidade sejam, 
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hoje,  restritas, essa atividade leva-os a refletir sobre a sua capacidade de reconstrução 

da cidade escolhendo percursos que favoreçam o sujeito individual e coletivamente.  
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho apresenta resultados de pesquisa e intervenção desenvolvidas no 

Programa de Programa de Apoio Científico e Tecnológico aos Assentamentos de 

Reforma Agrária - PACTo MG/TM - da Universidade Federal de Uberlândia em 

parceria com INCRA e CNPq. Este programa atuou no período de 2004 a 2005 junto a 

quatro assentamentos de reforma agrária do Triangulo Mineiro: Assentamentos Rio das 

Pedras e Zumbi dos Palmares – Uberlândia – MG, Assentamento Bom Jardim e 

Ezequias dos Reis - Araguari-MG. Desse modo, temos como propósito básico 

problematizar aspectos relativos à educação de jovens e adultos a partir de campanhas 

de alfabetização realizadas no Brasil pelo poder público.  

Na década de 1990, houve grande expansão das modalidades de oferta de 

educação para este público, todavia, no que concerne às propostas da esfera 

governamental, ocorreu uma ênfase acentuada nas campanhas de alfabetização, as quais 

surgem com o objetivo de minimizar os altos índices de analfabetismo absoluto no país. 

Parte-se do pressuposto que alfabetizar a população contemplaria as exigências de 

agências nacionais e internacionais de financiamento, pois tal fato contribuiria para 

elevar o Índice de Desenvolvimento Humano do País (IDH). Nessa perspectiva, dentre 

outros aspectos, no decorrer das atividades de iniciação de pesquisa, foram 

problematizadas questões estruturais ligadas à campanha de alfabetização de jovens e 

adultos, Brasil Alfabetizado a saber: Como se dá o processo de escolarização dos 

trabalhadores dos assentamentos de Reforma Agrária? Como vem sendo executada a 

campanha Brasil Alfabetizado no interior dos assentamentos de Reforma Agrária? Quais 

as percepções dos trabalhadores rurais sobre o processo de escolarização? Com efeito, 

este estudo objetiva analisar a dinâmica da campanha de alfabetização em questão nos 

assentamentos de Reforma Agrária citados anteriormente, identificando assim a 

relevância da mesma para a vida dos assentados. Para tanto, recorremos aos seguintes 

procedimentos metodológicos: levantamento e análise de fontes documentais; realização 

de entrevistas semi-estruturadas e levantamento de dados quantitativos. 

mailto:tiagoeduca@yahoo.com.br
mailto:leticiaborgesufu@yahoo.com.br
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Neste trabalho descreveremos as atividades de extensão e iniciação científica
204

 

desenvolvidas no âmbito do Programa. Ressaltamos que o objetivo do Programa
205

 é a 

promoção de ações
206

 que contribuam para melhora das condições de permanência das 

famílias assentadas, considerando os aspectos socioeconômico e cultural das 

comunidades, tal como moradia, educação, meio-ambiente e promoção à saúde. Para 

tanto, foram selecionados quatro assentamentos de reforma agrária, os quais estão 

localizados nos Municípios de Uberlândia e Araguari.  

O PACTo organiza-se nas três linhas de ação nas áreas de produção, saúde e 

educação. Dentre os projetos desenvolvidos no contexto do Programa, destaca-se neste 

relatório o realizado na área da educação, o qual é intitulado Projeto de Educação e 

História Cultural dos Assentamentos Rurais de Uberlândia e Araguari-MG: trajetórias 

percorridas, identidades em construção. É pertinente salientar que o PACTo iniciou suas 

atividades no ano de 2004, neste período, como graduanda do curso de Pedagogia da 

Universidade Federal de Uberlândia, foi possível contribuir no desenvolvimento de 

algumas atividades vinculadas à área da educação nos assentamentos pesquisados. A 

oportunidade de ingressar oficialmente no Programa surgiu em 2005, no mês de agosto, 

a partir do convite da professora da Faculdade de Educação Maria Vieira Silva.   

Como objetivo inicial o projeto previa  desenvolver algumas ações com o intuito de 

estabelecer um processo de diagnóstico em cada assentamento visando à elaboração 

de projetos pedagógicos e outras ações educativas, bem como criar mecanismos para 

contribuir com a elevação da escolarização nos assentamentos e reduzir os índices de 

analfabetismo dentre os assentados jovens e adultos. Também estavam previstas 

ações com vistas a desenvolver atividades de assessoria às diversas manifestações 

                                                 
204 Programa conta com a efetiva participação de dezesseis professores pesquisadores da Universidade 

Federal de Uberlândia, sete técnicos de nível superior bolsistas do CNPq na modalidade DTI e vinte e 

cinco estudantes dos cursos de graduação da UFU de variadas áreas do conhecimento, bolsistas do CNPq 

na modalidade ITI e IC. (PACTo, 2005). 

 

205 Para o desenvolvimento das atividades de campo e pesquisa, o Programa obteve fomento por parte do 

CNPq e INCRA, e apoio a partir de parcerias estabelecidas, contou com o apoio das prefeituras dos 

Municípios de Uberlândia e Araguari, das associações de assentados, de movimentos sociais de luta pela 

terra, dentre outras entidades. É pertinente ressaltar o importante apoio por parte do Instituto de Terras de 

Minas Gerais – ITER/MG, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER/MG e a 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA. (PACTo, 2005). 
 

206 O Programa organiza-se em três linhas de ação, a saber: produção, saúde e educação. Dentro de cada 

área existem diversos projetos os quais desenvolvem atividades de pesquisa e extensão. Destacamos que 

ao longo das atividades desenvolvidas, preconizou-se o estabelecimento do processo de integração entre 

as áreas. 
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educativas ocorridas nos assentamentos, sistematizando-as por meio de registros, 

como produção de vídeos, editorial, fotografias etc.  

Nesse sentido, dentre as linhas de ação, foram previstas a criação de mecanismos 

para o desenvolvimento de um trabalho multidisciplinar e integrado com os 

pesquisadores das áreas da Saúde e Produção, com movimentos sociais e entidades que 

atuam nos quatro assentamentos.  

 A partir da sistematização dos dados da realidade, foram implementadas ações. 

Na educação, uma importante atividade foi a implementação do Espaço Cultural, para 

tanto, viabilizou-se mecanismos para doação de livros e vídeos para a organização de 

Bibliotecas e Videotecas nos assentamentos.  

Dentre as linhas de ações, também estavam previstas a realização de reuniões 

periódicas com a equipe de pesquisadores da área da educação para fins de estudos e 

reflexões acerca dos dados coletados, bem como estruturação e definição das diretrizes 

da pesquisa, assim como a organização de salas de alfabetização de jovens e adultos em 

parceria com o Programa Brasil Alfabetizado.  

No que tange ao resgate cultural, ficou previsto a organização ou apoio às 

atividades artístico-culturais e pedagógicas no interior dos assentamentos, a 

sistematização de um banco de dados das manifestações culturais, documentos e 

registros individuais e coletivos dos trabalhadores rurais assentados. Neste aspecto, 

também foi prevista a editoração, publicação e distribuição desses dados aos assentados, 

colaborando assim, para a constituição do acervo das atividades e materiais 

sistematizados pelo Grupo de pesquisadores da educação. 

Para contemplar as demais atividades previstas no projeto, foi solicitado aos 

assentados que disponibilizassem um local a ser destinado para organização de um 

espaço comunitário, denominado Espaço Cultural, para realização de atividades 

culturais, formativas, garantindo ambiente para pesquisa e estudo, conforme será 

apresentado posteriormente. É pertinente ressaltar que o PACTo, a partir de recursos 

previstos em seu orçamento,   foi possível proporcionar às comunidades alguns itens 

para constituição do Espaço Cultural tal como aparelho de televisão, som e vídeo 

cassete, bem como antena parabólica, computadores, quadro negro, carteiras escolares, 

armários etc.  

Outra importante meta consolidada, diz respeito ao processo de implementação 

das salas de alfabetização
207

 do Programa do Governo Federal Brasil Alfabetizado em 

                                                 
207

 É pertinente destacar, a contribuição dada pelo projeto PACTo para o estabelecimento da sala de 

supletivo de ensino fundamental no assentamento Rio das Pedras, uma vez que através da parceria com o 
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dois assentamentos do município de Araguari, Bom Jardim e Ezequias dos Reis, e no 

município de Uberlândia, o assentamento Rio das Pedras. Desse modo, ressaltamos que 

para melhor desenvolvimento das atividades nas salas de aula estabelecemos o processo 

de assessoria pedagógica às monitoras (alfabetizadoras). 

Com efeito, as atividades de natureza investigativas e intervencionistas 

desenvolvidas no âmbito do PACTo, nos permitem afirmar que a educação no campo e 

a educação para pessoas jovens e adultas permanecem como um grande desafio para as 

políticas públicas e para os movimentos sociais na realidade brasileira. Embora as 

pessoas jovens e adultas tenham garantido, pelos dispositivos constitucionais, o acesso a 

educação, é possível observar uma grande lacuna na oferta real desse bem público e dos 

processos que asseguram a garantia desse direito. 

 

 

DESDOBRAMENTOS DAS ATIVIDADES DE INTERVENÇÃO 

DESENVOLVIDAS NOS ASSENTAMENTOS PESQUISADOS. 

 

Para melhor desenvolvimento das atividades previstas pelo PACTo, foram 

promovidas  reuniões para planejamento e elaboração de ações coletivas
208

. Desse 

modo, a equipe do Programa se dividiu em 4 grupos, conforme quadro abaixo. 

 

AÇÕES COLETIVAS 

 

 

ATIVIDADES 

GRUPO 1:     Oficina de fitoterapia, horta orgânica, nutrição, 

Qualidade de vida, doenças crônicas, educação ambiental. 

GRUPO 2:     Vacinação/sanidade do gado, saneamento ambiental, 

saúde bucal, ações educativas de higiene 

GRUPO 3:     Espaço Cultural, Inclusão digital, Frutos do Cerrado. 

Resgate da identidade Cultural. 

GRUPO 4:  Produção e comercialização, organização das mulheres, 

esporte e recreação. 

Tabela-1: Fonte- PACTo-MG/TM 

                                                                                                                                               
SESI de Uberlândia, foi possível o desenvolvimento das aulas de geografia para sete alunos deste 

assentamento no ano de 2005 com aprovação de 4 pessoas. 

208
 É pertinente destacar que tal planejamento foi previsto para ser implementado no 2º semestre de 2005 
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Nesse sentido, serão descritas neste relatório as atividades desenvolvidas pelo 

grupo 3 com o objetivo de estabelecer uma estruturação das atividades destinadas ao 

Espaço Cultural. Desenvolveu-se um cronograma de atividades para divulgação junto 

aos moradores dos assentamentos, para planejamento de atividades inaugurais, assim 

como aquelas a serem executadas posteriormente no local. Desse modo, o Espaço 

Cultural destina-se a conservar e socializar o acervo histórico e cultural dos 

assentamentos. Enfatizamos que a composição deste acervo ocorreu durante o processo 

de divulgação
209

 do Espaço Cultural nos lotes. Durante os trabalhos de campo, foram 

coletados registros individuais e coletivos tal como fotografias e escritos do período de 

acampamento, os quais foram devidamente reproduzidas210 e devolvidas as versões 

originais aos respectivos proprietários.  

Desse modo, a construção do Espaço Cultural se estabeleceu em conjunto com 

as comunidades.  Pois  ao longo dos várias idas ao campo, planejadas para coleta das 

fotos e escritos da comunidade, em cada lote que visitado foi possível resgatar a história 

da luta das famílias desde a  fase de acampamento, a expectativa nas decisões judiciais, 

as comemorações, os conflitos com a polícia e latifundiários, as dificuldades etc. As 

diversas fases vivenciadas no processo de luta pela terra formam registradas por alguns 

camponeses, tal  como podemos identificar nos registros de uma assentada. 

Aqui tem tudo, olhamos no céu como uma cruz. As folhas as 

flores os ramos verdes, estamos todos unidos. Olhamos, 

somos os trabalhadores da terra usamos enxada e machado 

sempre desejamos o pão aqui estamos todos unidos. Nos pés 

de Deus nós agradecemos junto com a sementeira de frente a 

luz aqui estamos todos unidos. (Assentada do Ezequias dos 

Reis) 

 

 Em alguns dos assentamentos, houve a necessidade de fazer determinadas 

adequações nas estruturas dos locais destinados à implantação do Espaço Cultural, para 

tanto, foram realizadas várias reuniões com as comunidades para planejamento da 

reforma dos locais. A de ser destacado que o assentamento Ezequias dos Reis mesmo 

não concluindo suas reformas, o Espaço Cultural foi organizado naquele assentamento. 

                                                 
209

 Vale acrescentar, que a atividade de divulgação consiste no cronograma das ações de intervenção, as 

quais estão previstas no plano de trabalho do pesquisador. 

210
 Salientamos que as fotos e escritos foram reproduzidos com a devida autorização por parte dos 

assentados. 
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Nesse sentido, dos quatro assentamentos atendidos pelo PACTo, apenas o Zumbi dos 

Palmares não foi possível desenvolver as atividades previstas tanto para o Espaço 

Cultural, assim como as demais atividades previstas no projeto Educação e História 

Cultural dos Assentamentos Rurais de Uberlândia e Araguari-MG: trajetórias 

percorridas, identidades em construção 

Após a divulgação e mobilização das comunidades, foram planejadas atividades 

para inauguração do Espaço Cultural. Sendo assim, dentre as ações desenvolvidas, a 

partir das fotos coletadas, um painel de cada assentamento foi confeccionado de forma 

coletiva. 

Nesse sentido, no processo de construção do painel uma discussão foi mediada 

entre os assentados visando estabelecer o resgate das memórias coletivas do processo de 

luta pela terra. Outra atividade desenvolvida nesta mesma perspectiva, foi a 

apresentação de um vídeo clipe também contendo fotos desde a fase de acampamento 

até os dias atuais.   Vale destacar que, dentre outros aspectos, a constituição 

do Espaço Cultural, objetivou contemplar atividades com vistas à formação dos jovens 

e adultos das comunidades dos assentamentos, uma vez que tal espaço oferece 

condições ao morador do campo de ter acesso a recursos literários diversificados, os 

quais dificilmente são disponibilizados às comunidades carentes como as do setor rural.  

É necessário enfatizar, que no processo de desenvolvimento das atividades 

destinadas às salas de alfabetização, assim como as do Espaço Cultural, realizou-se 

reuniões de planejamento e reflexão com os assentados em conjunto com a equipe de 

educação do PACTo. Estas por sua vez, foram realizadas prioritariamente nos 

assentamentos.  

Dentre as atividades coletivas, às relacionadas à atividade “Frutos do Cerrado”, 

foram desenvolvidos pela equipe composta também por integrantes das áreas da 

produção e saúde. Nestas ações, foram trabalhadas noções de higiene, cuidados 

ambientais, assim como informações e formas de aproveitamento dos frutos típicos do 

cerrado. Desse modo, utilizando as informações fornecidas acerca do tema, foram 

elaboradas propostas
211

 a serem trabalhadas nas salas de alfabetização, uma vez que 

                                                 
211 Como proposta de atividades a serem desenvolvidas nas salas de alfabetização, foi sugerido que a 

partir das receitas de doces, geléias e bolos as quais utilizam como ingrediente os frutos existentes nos 

assentamentos, típicos da região, as alfabetizadoras utilizassem tais receitas nas suas salas de 

alfabetização. Desse modo, foi possível trabalhar noções de matemática, letramento e resgate de 

costumes, crenças da história dos alunos, pois tais frutos também eram utilizados em outras fases de suas 

vidas.   
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compreendemos a necessidade de se trabalhar temáticas mais significativas à realidade 

das pessoas jovens e adultas em processo de letramento. 

No que tange ao desenvolvimento das atividades nas salas de alfabetização do 

Programa Brasil Alfabetizado, no âmbito do PACTo, estabelecemos o processo de 

assessoria pedagógica às alfabetizadoras. Nesse sentido, eram realizadas nas casas das 

monitoras, e tais espaços contribuíram para sanar algumas dúvidas, bem como para 

construção conjunta de propostas de atividades a serem desenvolvidas durante as aulas.                       

Sendo assim, com o objetivo de contribuir para a formação pedagógica das 

monitoras, foi viabilizada a participação delas, assim como dos educandos no II 

Congresso de Alfabetização: Práticas docentes, desafios e Compromissos
212

, realizado 

na UFU em setembro de 2005. Vale destacar que a ocasião do Evento proporcionou 

espaços de troca de conhecimentos entre a comunidade do campo e a universidade. 

Desse modo, os assentados tiveram a oportunidade de conhecer os diversos espaços da 

instituição tal como biblioteca, restaurante, anfiteatro e diversos blocos, assim como 

puderam participar de um evento científico, das palestras e apresentações de trabalhos. 

Com efeito, as monitoras, compartilharam suas experiências através do painel que 

apresentaram no evento, o qual relatava as experiências desenvolvidas nas salas de aula 

no interior do assentamento.  

Nesse processo, dentre as atividades desenvolvidas com os educandos das salas 

de alfabetização, podemos destacar outras contribuições além das estabelecidas a partir 

das ações coletivas descritas anteriormente.  Desse modo, na ocasião do II Congresso de 

Alfabetização: Práticas docentes, desafios e compromissos, foi apresentado aos alunos e 

monitoras o filme “Central do Brasil”, na ocasião foi disponibilizado às monitoras 

material didático o qual abordava a temática do filme a ser trabalhado nas aulas. 

No decorrer dos trabalhos com as salas de alfabetização, surgiu a necessidade de 

realizar entrevistas com as monitoras para compreender melhor as dificuldades 

enfrentadas, dentre outras questões. A partir do roteiro de questões, conforme 

apresentaremos em anexo. Dentre as questões externalizadas pelas monitoras, deixa em 

relevo a precarização do trabalho docente nos assentamentos de reforma agrária. Nesse 

sentido, ao manifestar a necessidade de um método, ou seja, uma forma de alfabetizar 

talvez próximo daquele vivenciado em sua fase estudantil, as monitoras evidenciam a 

necessidade de efetivos espaços de formação docente para a comunidade campesina. 

                                                 
212

 O Evento foi promovido pelo Núcleo de Pesquisas, Estudos e Extensão em Educação Infantil 

(NEIAP), Alfabetização e Práticas da Faculdade de Educação (FACED), e pela Pró-Reitoria de Extensão, 

Cultura e Assuntos Estudantis (PROEX).  
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Ressaltamos que nas atividades de orientação pedagógica estabelecida junto às 

monitoras, há necessidade de traçar ações, que segundo Souza (2000), trabalhe na 

perspectiva da compreensão das contradições da sociedade, de modo a considerar que 

os sujeitos da aprendizagem são os serem humanos que pensam, sentem, agem e 

trabalham. Neste processo, destacamos o papel das monitoras das salas de alfabetização. 

Pois sendo são trabalhadoras do campo que vêem na educação uma alternativa para 

melhoria das condições de existência não só dos alunos, mais delas enquanto pessoas 

que, ao contribuir para o processo de letramento dos companheiros de luta, participam 

ativamente do processo de construção de melhores condições de vida nos 

assentamentos. 

 No que se refere à continuidade do processo de alfabetização, nos assentamentos 

investigados, ressaltamos que no ano de 2006, dentre as atividades de campo, passamos 

nos assentamentos para cadastrar os interessados em participar do processo de 

alfabetização. Ressaltamos que apesar da demanda
213

, não foi possível implementar 

nenhuma sala de alfabetização no assentamento Ezequias do Reis. Sendo assim, no ano 

de 2006, apenas nos assentamentos Bom Jardim e no município de Uberlândia, Rio das 

Pedras, formaram-se turmas para as salas de alfabetização a partir do Programa Brasil 

Alfabetizado.  

 Como continuidade do plano de ação do projeto, foi estabelecido o 

acompanhamento pedagógico junto às novas monitoras das salas de alfabetização dos 

assentamentos Bom Jardim e Rio das Pedras. Nesse sentido, como primeira atividade da 

sala do assentamento Bom Jardim, foi promovido um encontro dos educandos e da 

educadora deste assentamento na UFU. Nesse sentido, o período da manhã foi reservado 

para debate, tendo a apresentação do professor Carlos Brandão da UNICAMP, que 

abordou questões acerca das condições do campo em relação à educação. No período da 

tarde, os alunos e as monitoras assistiam o filme Central do Brasil e, posteriormente, 

participaram do debate com a professora Sônia Santos da Faculdade de Educação da 

UFU. 

                                                 
213

 Logo no início de 2006,  fomos ao Ezequias dos Reis e fizemos o cadastro dos interessados. A partir 

de reuniões com as monitoras, as mesmas destacaram que dentre os fatores que levaram os alunos a 

evadirem, foi a distância a ser percorrida no período da noite. Questionamos sobre a possibilidade de 

estabelecer outro horário para a realização das aulas, mais em função da lida diária não foi 

possível.   tentou-se junto ao prefeito de Araguari conseguir transporte para os alunos dos 

Assentamentos Ezequias dos Reis e Bom Jardim, no entanto apesar da mobilização da 

comunidade assim como de representantes da universidade, não conseguimos êxito. 
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A EDUCAÇÃO DO CAMPO SOB A PERCEPÇÃO DOS SUJEITOS 

 

Na luta pela terra existe muita dor e sofrimento. 

Existe também muita esperança e alegria. Existe 

uma motivação (mística) que nos empurra: a de se 

Feliz. Felicidade que só será possível quando 

brotar o novo, forjado com muita luta, nesta terra 

camada Brasil (MST).  

 

Fala-se por aí que analfabeto é quem não sabe ler e nem escrever, dizem que 

analfabeto é quem também não sabe fazer conta no papel. Segundo Stédile (1994), esse 

discurso justifica-se em função das dificuldades que o sujeito apresenta para registrar e 

saber o que os outros registraram. Para o autor, há quem, por maldade ou por 

ignorância, chama o analfabeto de “burro”. Os mais entendidos afirmam que ele sofreu 

uma exclusão social. A sociedade não se importou com ele e com outros tantos. Na 

verdade, não tiveram oportunidade para ir à escola, e se tiveram não demoraram muito a 

sair. 

 

Cheguei a freqüentar a escola até o primeiro ano, depois 

do segundo num dava mais pra agüentar, eu tinha 9 anos, 

quando fiz 11 anos já não ia mais pra escola.  (Assentado 

do Ezequias dos Reis) 

 

Conforme o autor, a denominada evasão escolar, na realidade consiste na 

expulsão da escola, uma vez que o trabalhador do campo não saiu por vontade própria, 

nem porque era “fraco das idéias”. Saiu porque existe um plano de negar aos pobres o 

acesso à experiência acumulada pelo ser humano, desde sempre, até os dias de hoje.   

Desse modo, enfatizamos que no contexto dos assentamentos investigados é 

elevado índice de pessoas que não concluíram o Ensino Fundamental
214

. Por esse 

motivo, é significativo o percentual
215

 de sujeitos com 15 anos ou mais os quais 

                                                 
214

 Ver Gráficos 05, 06, 07, 08, referentes à escolaridade dos assentados. 

215
 Nesse sentido, no assentamento Bom Jardim 8%, no Ezequias dos Reis 12,7%, no Rio das Pedras 4% e 

no Zumbi dos Palmares 4% dos assentados relataram que lêem e escrevem embora tenha freqüentado 

pouco a escola ou não teve a oportunidade de estudar numa instituição de ensino regular. 
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declararam que lêem e escrevem, embora não tiveram a oportunidade de freqüentaram a 

escola regular durante muito tempo por diversos motivos, assim como podemos 

observar no relato a seguir. 

 

Toda vida a gente morou na roça, então eu aprendi mais foi 

em casa. Naquela época, pra gente ir pra escola o meu pai 

teria que mudar pra cidade, era difícil.(Assentada do Ezequias 

dos Reis) 

 

No contexto da realidade da comunidade campesina, Stédile (1994), ressalta a 

necessidade de o trabalhador do campo ter acesso aos conhecimentos acumulados pela 

humanidade para fazer avançar a luta pela terra e pela produção. Portanto, é preciso 

dominar o conhecimento que foi forjado ao longo dos anos, os quais é patrimônio de 

todos e não apenas dos “comedores” de livros, privilegiados, pois não foram expulsos 

da escola por esta sociedade excludente. Nesse sentido, é pertinente salientar que muitos 

jovens e adultos, acampados ou assentados, que nunca tiveram vida escolar, jamais 

conseguiram sentar em um banco de escola.  

Segundo ressalta o autor, têm jovem e adulto que só ficou algum tempo na 

escola: um ano quem sabe. A exigência de sobreviver foi mais forte e o arrancou da 

vida escolar. Esta é a realidade de milhares de trabalhadores do campo excluídos do 

processo de escolarização, desde cedo tiveram que trabalhar para conseguir o sustento 

da família. Desse modo, em muitos casos, o contato com a escola foi interrompido antes 

de aprender as regras do código da leitura e escrita.  

Com efeito, hoje a população do campo concentra uma grande parcela de 

iletrados, desse modo percebemos que um dos principais fatores que acarretaram no  

abandono da escola se dá em função da necessidade de trabalhar. Sendo assim, o 

processo de alfabetização deu lugar ao trabalho na roça e, normalmente, na roça dos 

outros.    

 

Meu pai colocava a gente na escola uma semana e tirava na 

outra, pra trabalhar na roça. Meu pai tirou a gente da escola e 

pôs todos os filhos pra trabalhar na roça. Até conheço muitas 

letras, mas eu não sei assinar o meu nome (Assentado do 

Bom Jardim).   

  



931 

 

Nesse aspecto, Nührich (2000), afirma que a exclusão precoce da escola resulta 

também na exclusão social, na exclusão econômica, na exclusão política e cultural. Isso, 

se levarmos em consideração que o discurso social do contexto capitalista advoga em 

favor de que em uma escolarização completa, abrem-se as chances e os caminhos para 

uma “vida digna”, ou seja, acesso aos benefícios da sociedade, de uma vida 

economicamente estável. Nessa direção, tal discurso é evidenciado nas falas de 

trabalhadores do campo, os quais vivenciam todo esse processo de exclusão. 

Se eu tivesse estudado, talvez eu seria uma outra pessoa, teria 

até um emprego.(Assentado do Rio das Pedras). 

 

Uma pessoa que não tem leitura, ele não serve, não arruma 

serviço. Então, estudo é a coisa mais importante na vida da 

gente (Assentado do Rio das Pedras).     

 

  No contexto da luta pela terra, o trabalhador do campo, conforme mencionamos 

anteriormente, por vezes são submetidos a “novos” processos de exclusão. Nessa 

direção, Stédile (1994), afirma que após a luta por um pedaço de chão, bem como os 

recursos para permanecer na terra, outras batalhas são travadas ao longo do percurso. 

Desse modo, compreendendo o significado da escola para sua condição de analfabeto, o 

assentado começa a se dar conta que precisa conquistar um novo “latifúndio”, o 

“latifúndio” dos códigos de linguagem, pois os considera como uma porta para a 

comunicação e o conhecimento. 

A partir de relatos dos assentados, podemos compreender o significado da escola 

para a realidade do campo, seja para proporcionar melhores condições de vida aos filhos 

e netos, assim como para instrumentalizá-los na realização de determinadas atividades 

do cotidiano. 

 

Eu quero que minhas netas se formem, minhas meninas não 

se formou, mais eu quero que elas formem pra qualquer 

coisa, para não ser igual eu fui, explorada e humilhada pelas 

pessoas e sem saber que a leitura podia me ajudar (Assentada 

do Zumbi dos Palmares). 

 

A escola pra mim é muito importante, a gente encontra muita 

dificuldade, eu não sei mexer muito com banco, eu tenho 
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muita vontade de aprender a fazer um cheque.(Assentada do 

Ezequias dos Reis)   

  

No entanto, na realidade brasileira essa busca pela alfabetização por vezes é 

frustrada, isso se dá em função das dificuldades encontradas no que tange ao acesso e 

permanência nas salas de alfabetização, principalmente no setor rural. Como 

mencionamos anteriormente, ao longo da história do país, no contexto de diversos 

governos priorizou-se a implementação de Campanhas para alfabetização em 

detrimento à implementação de efetivas políticas educacionais específicas para os 

jovens e adultos. Como conseqüência, a alfabetização a partir da lógica de Programas e 

Campanhas, acarreta em sucessivos processos de exclusão do educando, uma vez os 

prazos de execução das mesmas são restritos
216

, portanto, insuficientes para estabelecer 

o processo de alfabetização do jovem e adulto.  

No que tange às pesquisas desenvolvidas acerca da educação de jovens e 

adultos. É pertinente destacar que conforme apresenta Eugênio (2000), apesar da 

existência de vários programas de pós-graduação, de linhas de pesquisas que estão 

discutindo as mais diversas questões acerca da educação dos jovens e adultos, ainda 

identifica-se uma carência de pesquisas relacionadas a essa modalidade. Sendo assim, 

enfatizamos a necessidade de se estabelecer mais estudos acerca desta temática, de 

modo a contribuir para a construção novas propostas pedagógicas para o trabalhador 

jovem e adulto do campo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As atividades de natureza investigativas e intervencionistas desenvolvidas no 

âmbito do PACTo, nos permitem afirmar que a educação no campo e a educação para 

pessoas jovens e adultas permanecem como um grande desafio para as políticas públicas 

e para os movimentos sociais na realidade brasileira. Embora as pessoas jovens e 

adultas tenham garantido, pelos dispositivos constitucionais, o acesso a educação, é 

                                                 
216 Nas diversas campanhas implementadas no país, o prazo para o desenvolvimento das salas 

de alfabetização sempre se limitou à poucos meses. No caso do Brasil Alfabetizado, conforme 

destacamos anteriormente, a carga horária é de 320 horas. Sendo assim, as atividades devem 

ser concluídas no prazo máximo de 8 meses. Vale destacar que o aluno pode se inscrever 

somente uma vez, ou seja, mesmo que este não tenha sido alfabetizado neste período, o 

sujeito não pode ser reinscrever numa outra edição do Brasil Alfabetizado.   
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possível observar uma grande lacuna na oferta real desse bem público e dos processos 

que asseguram a garantia desse direito. 

  Ao longo deste trabalho, destacamos a prioridade atribuída às Campanhas e 

Programas de alfabetização de jovens e adultos pelos diversos governos neste país. Foi 

possível constatar que o processo de implementação de Programas de alfabetização, de 

maneira geral, na realidade brasileira apresenta inúmeras lacunas e, no contexto da 

realidade campesina a alfabetização a partir de Campanhas se torna ainda mais precário. 

A pesquisa evidenciou que o índice de excluídos do processo de escolarização 

formal é intenso, entretanto, ocasionado pelos diversos obstáculos que o trabalhador 

rural enfrenta para conseguir participar das aulas.  Dentre outras dificuldades, o 

assentado para ter acesso à sala de aula percorre longas distâncias, no período da noite, 

tendo que enfrentar ao cansaço da lida com os afazeres da roça. Ressaltamos que no 

período de realização do PACTo, tentou-se junto às Prefeituras de Araguari e 

Uberlândia o transporte destes alunos, no entanto, tal solicitação nos foi negada.  

Mesmo em meio a tantas dificuldades e limitações, ressaltamos o trabalho 

desenvolvido pelas alfabetizadoras, membros da comunidade. Essas profissionais,  

embora vivenciando todas as mazelas da precarização do trabalho docente, se dispõem a 

contribuir com os processos de alfabetização de seus pares, por entender que a leitura e 

a escrita se constituem em um direito e que o acesso a esses bens sociais também 

poderão ampliar as possibilidades de exercício da cidadania. Durante a pesquisa foi 

evidenciado Como foi abordado, a falta de recursos, bem com o acompanhamento 

pedagógicos, uma vez que no contexto da Campanha de Alfabetização é possível 

identificar a quantidade insuficiente de profissionais para assessorar o trabalho realizado 

nas salas de alfabetização dos assentamentos. 

Com efeito, segundo Adams (2000), partindo das condições sociais da sociedade 

brasileira, de constituição capitalista tardia, concentradora e excludente, é necessário 

que se estabeleça ações políticas efetivas para valorizar os espaços educacionais para a 

população. Para tanto, os movimentos sociais que se organizam em torno da saúde, 

educação, moradia, geração solidária de renda dentre outros aspectos, devem ter a 

consciência de que são espaços fundamentais para um processo educativo. Para tanto, o 

autor enfatiza a necessidade de organização e luta pela superação das exclusões em 

todos os espaços, para que se estabeleçam de fato processos educativos emancipatórios. 

Portanto, a partir deste projeto, pretendemos contribuir com os debates sobre a 

educação de jovens e adultos, focalizando, nesse sentido, as comunidades campesinas 

tão excluídas do processo de escolarização formal. 
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1 Nosso Trabalho 

 

A idéia de sistematização da língua falada não foi sempre uma constante nos 

estudos lingüísticos. A fala foi, durante muitos anos, desprezada por várias correntes 

lingüistas que não acreditavam na possibilidade de uma organização do discurso oral. 

Ademais da primazia dos estudos de língua escrita destacamos também a preferência 

por esse tipo de estudo, uma vez que pensava-se que a língua falada não era passível de 

sistematização. De acordo com Reichman (1978) “while classes are given to teach the 

rules of writing, conversational speech has often been thought of as a rule-free process 

of communication”. Sua idéia reforça nossa afirmação de que havia uma corrente de 

lingüista que acreditava que o discurso oral era livre de regras. 

De acordo com Tarallo (2005) o que não pode ser prontamente processado 

provoca certo desconforto. Ele considera esse desconforto como objeto gerador de 

ansiedade. Diz que a língua falada leva-nos a pensar em um aparente caos, porém há 

como processar, analisar e sistematizar esse falso caos. 

Recordamos que a preocupação com os estudos lingüísticos de forma 

sistematizada e científica começa com Ferdinand de Saussure, que define o objeto de 

estudo da Lingüística, a Lange. A parole que era considerada então representação 

fonética, imagem acústica, da Lange não era objeto de estudo na visão saussuriana.  

Portanto buscamos justificar nosso trabalho na idéia de que é possível 

sistematizar a língua falada para isso passaremos pela Gramática Funcional onde 

buscaremos a estrutura das orações condicionais proposta por Neves (2000) e veremos 

que essa estrutura acontece na língua falada. Para isso buscamos o PEUL 

especificamente a amostra ALZIRA que servirá de modelo para nosso estudo. 

 

2 Nosso Modelo 

 

mailto:ricardo@pontal.ufu.br
mailto:peterson@pontal.ufu.br
mailto:raquel@pontal.ufu.br
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Revisando Neves (2000) definimos nosso objeto de estudo que são as orações 

condicionais e sua estrutura. Para isso buscamos as definições da gramática funcional e 

dividimos a estrutura oracional condicional em duas partes 

 

Prótase - Apódose 

 

Segundo ela é comum que as orações condicionais tragam a oração subordinada 

antes da principal, melhor dizendo, enuncia-se primeiro a ocorrência de um estado de 

coisas como assentamento de uma condição (prótase), que pode não ser satisfeita e a 

partir daí (e portanto, em subseqüência), enuncia-se um estado de coisas como 

factual/contrafactual/eventual (apódose), em dependência do preenchimento da 

condição. 

Sendo que a Prótese será a parte onde encontraremos a conjunção condicional e a 

apódose o que resta da oração. 

 Observando a fala de MAR extraída do projeto PEUL conseguimos visualizar a 

prótase e apódose. Passaremos a considerar os espaços A, B, C e D como organizadores 

de nosso estudo. Em “A” incluiremos a conjunção condicional, em “B” o sujeito do 

verbo regido pela condicional, em “C” o verbo regido e em “D” a qualificação desse 

verbo. 

 

(1) Entrevistador – Você só vai poder anda r de patins se... 

                   A 

  MAR – Souber como andar.  

      C 

 

 Observa-se a apódose em – Você só vai poder andar de patins e prótese em – se 

souber como andar. Considerações a parte sobre o uso do futuro do subjuntivo em 

orações condicionais (objeto de estudo de minha dissertação de mestrado). 

 Salientamos que no dizer de Macedo (1980) é entre os 5 e 10 anos de idade que 

a criança ainda está adquirindo estruturas como o futuro do subjuntivo. 

 Consideramos que os estudos sociolingüistas impulsionaram os estudos de 

variação, e o objeto de estudo da sociolingüística, o vernáculo, e a fala em seu estado 

“bruto” (entenda-se bruto como natural, espontânea).  

Neste estudo preocupamo-nos, sobretudo, com a análise de parte de uma 

entrevista colhidas da Amostra ALZIRA do PEUL, disponível no site 

http://www.letras.ufrj.br/~peul/ .   

http://www.letras.ufrj.br/~peul/
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Atrás do aparente caos lingüístico, como define Tarallo (2005) encontramos 

sistematização das formas lingüísticas. Nosso estudo pauta-se na idéia de que há 

elementos que tornam a oração mais coerente ou não. Sobretudo preocupa-nos a 

coerência conversacional do texto.  

Para exemplificar nosso estudo analisamos excerto de uma entrevista colhidas da 

Amostra ALZIRA do PEUL, disponíveis no site http://www.letras.ufrj.br/~peul/ .   

Nessa perspectiva, partindo dos pressupostos da coerência conversacional, 

definimos como modelo das orações condicionais a seguinte estrutura básica: 

 

SE + Oração Condicional + Oração Principal 

Ou 

Oração Principal + SE + Oração Condicional 

Neves (2000, p. 829) 

No dizer de Neves (2000, p. 837) nos exemplos onde há a presença de elementos 

conclusivos/resumitivos (então) ocorre realce da natureza factual da construção 

condicional. Ou seja, a estrutura, o elemento, interfere na semântica, na coerência da 

construção. Portanto buscaremos exemplos de orações condicionais, enunciadas por 

uma criança. Temos como hipótese que não encontraremos na fala dessa criança 

elementos conclusivos/resumitivos, por exemplo, como o “então”. 

 

(2) Se você fizer isso, então te darei um beijo. 

      A     B     C                 E 

 

 Não esperamos encontrar enunciados que contenham o elemento “E” 

(conclusivo/resumitivo), uma vez que acreditamos que na fala de uma criança esses 

elementos ainda não estão consolidados. 

Neste trabalho analisamos a estrutura da oração condicional na fala de uma 

criança de idade estimada de 5 a 10 anos, extraída da amostra ALZIRA do PEUL. Por 

meio de nossas análises pretendemos comprovar que há manutenção da estrutura 

condicional na fala, especificamente na prótese. Veremos que a estrutura A + B + C + D 

(Conjunção condicional + sujeito do verbo + verbo + qualificador) estará mantida em 

grande parte do texto analisado. 

  

4 A Entrevista (Narrativa) 

 

Segundo Tarallo (2005) A narrativa de experiência pessoal é mina de ouro para 

o pesquisador, pois nesse momento o informante desvencilha-se de toda e qualquer 

http://www.letras.ufrj.br/~peul/
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preocupação com a forma. Mas apesar da desatenção com a forma existe o que ele 

chama de “estrutura narrativa”. Consideramos que essa estrutura mencionada por 

Tarallo (2005) é uma das mantenedoras da coerência conversacional que é nosso objeto 

de estudo neste trabalho.  

Reforçando Tarallo, buscamos em Labov (1973 apud KATRIEL;DASCAL) que 

diz 

 

The fundamental problem of discourses analysis is to show how one utterance 

follows another in a rational, rule – governed manner – in other words, how we 

understand coherent discourse. We rely upon our intuition to distinguish 

coherent form incoherent discourses 

 

 Labov menciona a intuição como forma de distinguir um discurso coerente de 

um discurso incoerente. Exemplificamos como momento de uso de intuição para 

compreender o discurso um exemplo do corpus da mostra ALZIRA de uma criança de 

nove anos, que para nós será MAR 

 

(3) Entrevistador – A tua mãe pediu pra você trazer é... detergente do 

supermercado. Ela vai brigar com você se você não... 

MAR - Traz... é... 

Entrevistador – Hein? Ela vai brigar com você se você não... 

MAR – Trazê-lo feliz. 

 

De acordo com Neves (2000) sobre a estrutura nas construções condicionais 

encontramos a apódose – Ela vai brigar com você e prótase – se você não trazê-lo feliz.  

Analisamos que é necessário que se apele para a intuição para compreender o efeito de 

sentido do advérbio de modo nesse exemplo, pois acreditamos que trazer algo “feliz” 

não nos fornece uma pista imediata do porque que MAR deve fazer “feliz”.   

Reforçando nosso pensamento recorremos a Frederiksen e sua definição de 

inferência conversacional. Segundo ele trata-se de um processo semântico em que os 

participantes indicam significados proposicionais e ilocucionários para as declarações e 

que reflete este processo de interpretação ligado ao contexto. Envolvem escolhas entre 

interpretações possíveis do significado do falante, escolhas que são construídas. 

Citamos Gumperz (1977 apud FREDERIKSEN) “O que o falante intenciona atingir em 

uma dada interação está baseado nas expectativas sobre as reações dos outros e as 

suposições”. 

5 Analisando 

 

 

Excerto 1 

 

Lado 2 
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E- Vamos lá, vamos lá... é... Você só vai poder andar de patins se... 

M- Souber como andar. 

(4) E- Você... é... A sua mãe pediu pra você trazer ovos do supermercado. Ela vai brigar 

se você não... 

M- Traze-los direito. 

(5) E- A tua mãe pediu pra você trazer manteiga do supermercado. Ela vai brigar com 

você se você não... 

M- A trouxer de... bom... (int)  

(6) E- A sua mãe pediu pra você trazer frutas do supermercado. Ela vai brigar com você 

se você não... 

M- Traze-las em bom estado. 

(7) E- A sua mãe pediu pra você trazer... é... queijo do supermercado. Ela vai brigar 

com você se você não... 

M- Traze-los direito. 

(8) E- A sua mãe pediu pra você trazer presunto do supermercado. Ela vai brigar com 

você se você não... 

M- Trouxê-los... os presentes. 

E- Como? Pode repetir? Eu desliguei. 

M- Podia repetir? 

E- Pode repetir? A sua mãe pediu pra você trazer presunto do supermercado. Ela vai 

brigar com você se você não... 

M- Traze-los em bom estado. 

(9) E- A mãe pediu pra você trazer leite do supermercado. Ela vai brigar com você se 

você não... 

M- <Tra->... é... traze-los. 

(10) E- A tua mãe pediu pra você trazer é... iogurte da padaria. Ela vai brigar com você 

se você não... 

M- Traze-los direito. 

(11) E- A tua mãe pediu pra você é... frutas, aliás, frutas já... a tua mãe pediu pra você 

trazer é... carne do supermercado. Ela vai brigar com você se você não... 

M- Trazer. 

(12) E- Como? Se você não... 

M- Traze-la boa. 

(13) E- A tua mãe pediu pra você trazer é... detergente do supermercado. Ela vai brigar 

com você se você não... 

M- <Traz-> é... 

(14) E- Hein? Ela vai brigar com você se você não... 

M- Traze-lo feliz. 

 

  

 

 

 

Neste excerto definimos a estrutura que faz parte da prótase  da seguinte forma: 

 

Prótase =  se + sujeito + verbo + qualificador (pode ser um advérbio ou 

uma locução adverbial). 

 

(4) se você não...traze-los direito 

      A    B              C             D 

(5) Se você não...a trouxer de bom 
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       A   B                    C         D 

 

(6) Se você não...traze-los em bom estado 

      A    B              C                   D 

 

(7) Se você não...traze-los direito  

      A     B              C             D 

 

(8) Se você não....trouxê-los os presentes 

       A    B                C 

 

(9) Se você não...é...traze-los 

      A    B                     C 

 

(10) Se você não...traze-los direito 

       A   B               C              D 

 

(11) Se você não...trazer 

        A    B               C 

 

(12) Se você não...traze-la boa 

        A    B              C          D 

 

(13) Se você não...é 

         A    B 

 

(14) Se você não....traze-lo feliz 

         A    B               C          D 

 

 

6 Considerações finais 

 

 

Considerando o exposto por Reichman (1978) e as definições da Gramática 

Funcional de Neves (2000) notamos que há manutenção da estrutura das orações 

condicionais no excerto analisado, uma vez que a estrutura A + B + C + D ocorreu em 

quase todas as orações analisadas. No texto analisado também não encontramos 

estruturas como as descritas no exemplo (2). Esta observação nos remete a uma futura 

investigação onde poderemos analisar se a presença dos elementos 

conclusivos/resumitivos em orações condicionais está relacionada à faixa etária e com 

isso um possível uso de nossas pesquisas no campo das ciências sociais aplicadas.   
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ANEXOS 

 

Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ 

Centro de Letras e Artes – CLA 

Faculdade de Letras 

Departamento de Lingüística e Filologia 

Programa de Estudos sobre o Uso da Língua - PEUL 

Banco de Dados do PEUL/UFRJ 

AMOSTRA DA FALA INFANTIL 

Falante: 01 Mar 

Sexo: masculino 

Idade: 09 anos 

Escolaridade: Fundamenta l incompleto 

Bairro: Cosme Velho 

Profissão dos pais: 

Pai: professor 

Mãe: médica 

Classe social: A 

 

E: Oh, eu acho que começou a gravar! Começou! Então, você quer segurar o microfone 

ou quer que eu segure? 

F: Que você segure. 

E: Você fala alto, tá? Eu vou ver se o gravador está funcionando legal. 

F: Pode deixar assim mesmo. 

E: Fala alguma coisa então... a gente tem que ver aqui... nesse mostrador, quando o 

ponteiro para de mexer é porque não ta gravando, sabe? Aí você fala alta que é pro... 

microfone pegá a sua voz, ta? Eu vou pedir seu nome todo primeiro. 

F: Mário Luiz do Vale Pereira. 

E: Hum, hum. Quantos anos você tem? 

F:Nove. 

E: Como é o nome da sua escola? 

F: Sion. 

E: E você pretende estudar lá até quando? 

F: Ah, até acabar. Até depois da faculdade. 

E: Ah é? Hm! Ah, eu quero te avisar que você vai responder as perguntas... falando a 

frase toda... tá? (pausa) Você gostaria de viajar quando? 

F: Viajar quando... 

E: Hm hm... 

F: Xeu ver... Ah, nas férias, assim alguns dias. 

E: E quando são as suas férias? 

F: Ã? Começa... em dezembro 

E: .... De fala! ... he... é quando a pergunta... é... permitir, tá? É... quando você poderá 

morar sozinho? 
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F: Quando? 

E: Hum hum. 

F: Há, é assim quando eu ca-, é quando eu casar. Aí é que eu vou morar. 

E: Hm hm. E você pretende se casar? 

F: Pretendo. 

E: Quando? 

F: É, quando eu tiver uns vinte anos assim. 

E: É é? Há há há... Hm... e quando você pretende trabalhar? 

F: Ah, depois deu... de estudar. 

E: É? Você pretende fazer que faculdade? 

F: O nome? 

E: É, você já sabe? 

F: ... 

E: Não? Mas você gosta mais de que na escola? Quais as matérias que você gosta mais? 

F: Ciências, Matemática e Comunicação.  

E: Hm! Gosta de todas. 

F: Hã. 

E: Gosta de todas praticamente, né? Você vai querer ser professor? Como seu pai? 

F: Não. 

E: Quando é que seu pai vai... vai parar de trabalhar. Quando que ce acha que ele vai 

parar de trabalhar? 

F: Ah, não sei não, ele nunca me disse. 

E: É? E você gosta da escola em que você estuda? 

F: Gosto. 

E: Por quê? 

F: Ah, porque ela é muito boa. Assim dá as matérias... a <ma->.... as matérias são 

fortes. 

E: É uma professora só? 

F: Não, é uma professora prá, é por exemplo, se uma parte do estudo... é a- a minha 

professora é a tia Andréia. Nas partes assim de religião assim aí é outras professoras. 

E: Hm! Ta. E você tem aula de Educação Física? 

F: Tem. 

E: É? Cê gostaria de ser professor de Educação Física? 

F: Gostaria. 

E: É? Por quê? 

F: Ah, porque eu gosto de esporte. 

E: Gosta? Gosta de que esporte? 

F: Futebol, assim. 

E: Eu já vi você jogar, você joga bem futebol... [E]- e você faz outro esporte? 

F: Faço. 

E: Qual? 

F: Tem vôlei, várias coisa. 

E: É? Ee... É... e... a gente tava falando... que você gosta de esporte... né?...  poderia ser 

professor de... de Educação Física? Quando? 

F: Quando? 

E: É! 

F: Ah, quandeu acabar os estudos assim, tudo, a faculdade. 

E: [E]- e você acha que você teria... é... condições pra ser um bom professor de 

Educação Física? 

F: Acho... 

E: E o que que você acha que uma pessoa precisa fazer pra ser professor de Educação 

Física? 
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F: acho. 

E: O que você acha que uma pessoa precisa fazer pra ser professor de Educação Física?  

F: Ah, primeiro precisa estudar, depois precisa apre... é saber fazer as coisa pra criança, 

assim... os exercícios. 

E: Hm hm. Você já me respondeu se você pretende trabalhar, né?... Quando? 

F: Ah, quando acabar os estudos. 

E: É. Cê já tinha me dito i-.... né. Agora vem cá. Vamo imaginar uma coisa. Você a-... 

é... Em que condições você acha que uma pessoa acaba indo pra prisão? Precisa 

acontecer o que? 

F: ... Roubo assim... assassinato... 

E: Se acontecer [o que]... o quê? 

F: Se a se.... a- é rouba, assassinato... 

E: Se a pessoa... rouba... é isso que você quer dizer? 

F: É. 

E: Mas... mas... Hm. Ee... você acha que uma pessoa [acaba indo]... é... pra- acaba indo 

pra cadeira elétrica se acontecer o quê? Se tivesse a pena de morte no Brasil, uma 

pessoa... é... acaba indo pra prisão, pra cadeira elétrica se acontecer o quê? 

F: Se acontecer assassinato assim grave. 

E: Hm... o que... e [que]- que é um assassinato grave pra você? Tem um assassinato que 

não seja grave? 

F: Hã? 

E: Cê conhece algum assassinato que não seja grave? 

F: Não. 

E: (rindo) Então! 

F: Ah! Uma pessoa assim que... mata a pessoa co uma facada... 

E: Hm hm! Ta! Se ela matar mais de uma pessoa? É grave? 

F: É. 

E: Hm... Ee... você tem conhecimento de algum crime assim grave? 

F: [Conheço um só.] 

E: [Cê conhece?] Qual? 

F: É purque tava eu vi nu jornal que uma pessoa tinha... matado... um ladrão tinha 

matado uma mulher... com oito... e... com oito facada. 

E: Nossa! O ladrão matou a mulher com oito facada? Nossa! E.. vem cá... você acha 

[que]... que que você acha do tipo de pessoa que faz isso? 

F: Ah, uma pessoa pobre assim, lá da... favela. 

E: Você acha que só pessoas pobres matam? 

F: Não. 

E: Hm! E por que que uma pessoa pobre mata? 

F: Ah, porque ela num tem, num tem como... ganhar dinheiro, aí ela... 

E: E que que você acha disso? ... Cê acha isso bom, acha isso ruim, por quê? 

F: Eu acho isso ruim. 

E: Por quê? 

F: Ah! Porque assim a pessoa tenta matar a outra, né? uma pessoa pobre assim, então a 

pessoa pobre tinha que trabalhar, né? 

E: Hm hm... Ee... você acha que... a pessoa pobre não trabalha por quê? 

F: Ah, porque ela [num]- num gosta de trabalhar assim. 

E: É? Hm. Aqui perto, aqui onde você mora tem muita gente pobre? 

F: Tem. 

E: Tem? Aonde? 

F: Ah, nos morro, ali que tem... lá atrás que tem gente pobre. 

E: É! E que que você... acha que... a gente devia fazer pra modificar essa situação de 

haver... gente muito pobre?  
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F:muita gente pobre? 

F: Acho que as pessoas... num deveri-... as pessoas num deveriam prendê-las. Deveriam 

assim... ensinar as coisas, dar dinheiro pra elas. 

E: Ensinar que coisas? 

F: Aah! Ensinar a trabalhar, né?... a fazer agricultura... essas coisas... 

E: Hum hum. Você gosta de agricultura? 

F: Gosto. 

E: É? O que que cê sabe de agricultura? 

F: Que que eu sei... 

E: Hum hum. Você... você tem contato com agricultura, o campo, com plantações? 

F: Tenho lá no meu sítio, né, só que num tem muitas plantações assim. 

E: É, né? e... você... quando você acha que o sítio vai passar a ter plantações? (pausa) a 

ter mais plantações? 

F: Aah, num sei! 

E: Em situação nenhuma? O sítio vai passar a ter mais plantações? (pausa) Hum? 

Imagine, use a sua criatividade. 

F: Só vai ter se [a minha]- a minha... se os dono do sítio quiser... 

E: Hum hum. Quem são os donos do sítio? 

F: A minha avó. 

E: Hum! E quando você acha que a sua vó... vaii... é... começar... a fazer mais 

plantações? Quando?... 

F: Aí quando as comidas subirem muito, aí ela fazer plantação. 

E: Hum (rindo). Ah, sim, é bom. Boa idéia, sim, e você falou isso pra ela. Ee... você 

gosta de ir pro sítio? 

F: Gosto. 

E: Por quê? 

F: Ah, porque lá tem... eu já... eu me divirto muito. 

E: É? Por que, cumé que você se diverte? 

F: Jogando bola... 

E: [Hum.] 

F: ... é brincando de pique... assim... coisas. 

E: Hum. Você acha que você vai sempre pro sítio pra brincar? 

F: É, vô prá... 

E: E quando você crescer? 

F: Quando eu crescer? 

E: Ham. Que que vai acontecer? 

F: Aí eu vou no sítio menos vezes, né. 

E: É? Por quê? 

F: Ah, porque aí eu já tô grande, né, tenho que trabalhar... 

E: Hm... tá. Ee... você acha isso bom? Você vai querer chegar logo a esse tempo? 

F: Aah, nem vô querê não. 

E: Hum! (rindo) Por quê? 

F: Ah! Porque quando a gente é criança se diverte mais. 

E: É? Ee... você se diverte com quem lá no sítio? 

F: Ah! Tem uns garotos que moram lá... na casa... 

E: Bem! Nós távamos falando sobre quê? 

F: Ah, nu sei! 

E: Me esqueci também. Aqui na sua casa... na frente da tua casa tem muita batida? 

F: Tem. 

E: Tem? Por quê? Pode falar. 

F: Tá desligado? 

E: Não, tá gravando. (rindo) 
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F: Por quê? Ah, porque eles fizeram a rua mal. 

E: É? 

F: Aí então ele... quando o... um carro vai... sair [é]... [é]... é... meu pai quando saiu 

[com o carro]- com o carro dele, ele num tinha como virá, né? aí então ele quando foi 

virar, aí quase que bateu com o outro carro. 

E: Chegou a bater? 

F: Não... inda não. 

E: Ah, ainda bem. E quando que você acha que aí... aqui na sua rua... as batidas vão 

parar de acontecer? Quando? 

F: Ah, num sei, quando... alguém melhorar a rua, né? fazer curva é... várias coisas. 

E: Mas o quê? Qual o <pro-> o maior problema que você acha que essa rua tem? 

F: O maior problema? 

E: É. Hm? 

F: É purque quando qué, qué ir, quer vir aí pra’í prum apartamento num tem como 

virar. Aí tem que esperar os outros carros... é... pararem né... Ah [pra ele entrar]- pra ele 

entrar no o... na casa. 

E: É... [tem pouco]- tem pouco ângulo de visão a rua? 

F: Ã? 

E: A rua num tem uma boa visão dos carros? da <cur-> que saem da curva? É isso? 

F: Não... É... 

E: Hm! E... você gosta dessa rua. 

F: Gosto sim. 

E: Hm é? Ee... vem cá Mário... qual é mesmo o seu time, hein? 

F: Flamengo. 

E: Flamengo... O seu pai é Flamengo também? 

F: Não. 

E: Não... hã... (rindo) Seu pai é o quê? 

F: Fluminense. 

E: Hm! Responde mais alto, tá? Vem cá!! Quando você acha que o seu time vai ganhar 

o campeonato? 

F: Ah... vai ganhá... pode ganhar qualq-... ée... [qualquer]- qualquer dia. 

E: É? Tem jogo do Flamengo marcado prá agora... prá perto? 

F: Não, num sei não. 

E: He... E.... quando que o Brasil vai conseguir ser campeão de novo? 

F: Talvez em oitenta e dois... 

E: Ah é? ... e na sua opinião... Ah, mudando de assunto... tá? Na sua opinião, quais 

seriam as condições ideais pra fazer um piquenique? 

F: Como assim? 

E: O que que você acha... que ser- quais as... quais seriam as condições ideais pra fazer 

um piquenique? O que que você acha que devia... é que deve ocorrer... pra que um 

piquenique seja bom? Cê já fez algum piquenique uma vez, alguma vez? 

F: Já. 

E: Já! E cê gosta muito de piquenique, né? 

F: Gosto. 

E: E... você deve então se lembrar de algum piquenique que tenha sido bom, né?... é... 

todos eles devem ter sido bons, né? Então? O que que ocorreu? 

F: A gente ia pro sítio, aí o tempo tava bom, aí a gente levou um lanche prá comer, né? 

aí... a gente... lá ná... na montanha a gente botou uma toalha aí a gente comeu e lanchou. 

E: É? [Que]... [que]... que montanha? 

F: No campo é... no caminho pro campi... Campo Grande. 
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E: Ah! Ali perto do sítio? Agora, Mário, fala sobre as <su-> os seu planos pro futuro. 

Sobre o que você pretende fazer... dependendo é claro do que acontecer a você de hoje 

em diante... [Que que]... que que vai acontecer? Que que cê pretende fazer? 

F: Ah, eu pretendo me... trabalhar, né... [Hm]- hm... casar, né?... ter filhos... assim. 

E: É?... E que mais?  Cê não pretende viajar não? 

F: Pretendo. 

E: Prá onde? 

F: Práa... São Paulo... 

E: E quando você acha que cê vai a São Paulo? Em que condições você vai poder ir a 

São Paulo? 

F: Ah, num sei, né? 

E: Imagina! 

F: Hã? 

E: Imagina! Você poderia ir prá São Paulo hoje? 

F: Não, puque a- é porque amanhã [eu tenho]- eu tenho que ir estudar, né? 

E: Então, em que condições você vai poder ir a São Paulo? 

F: Num sábado assim, [eu acho que]- eu acho que eu posso. 

E: Hã, por que então? 

F: Porque num Sábado [eu num]- [eu num]- [eu num]- eu num... é... eu num estudo, né? 

aí eu não ia pra escola. 

E: Hm hm, você acha que você pode ir prá São Paulo num sábado.... e voltar quando? 

F: Ah, no domingo... de noite. 

E: Você iria como? 

F: Como? 

E: Hm hm! 

F: Ah, gostaria de ir de avi-, de avião ou de carro. 

E: Hm hm. E pra que outro lugar você gostaria de ir? 

F: Que lugar... (pigarro) .... Pernambuco. 

E: Pernambuco... por quê? 

F: Ah, porque eu gosto... eu queria conhecer lá... cumé que é... 

E: Ee... e você... em que condições você vai poder ir a Pernambuco? 

F: Pernambuco... num sábado... 

E: Pá pra ir? Também? 

F: E voltar num domingo. 

E: Mas cê num acha que é longe? 

F: Hã? 

E: Num é longe Pernambuco prá ir no sábado e voltar no domingo? 

F: Ah, então nas férias. 

E: Ah! Então, em que condições você vai poder ir a Pernambuco? 

F: É... no começo das férias, aí então a minha tia vai escrever, então eu passo, aí depois 

a gente vai. 

E: Hm hm... E... cê gostaria de passar quanto tempo lá... em Pernambuco? 

F: Ah! Umas semanas assim... 

E: Só? 

F: É. 

E: E que outro lugar cê gostaria de conhecer? 

F: ... 

E: Fora do Brasil, que outro lugar cê gostaria de ir. 

F: Fora do Brasil... Portugal. 

E: É? E em que condições você vai poder ir a Portugal? 

F: Ah! Nas férias? 

E: É... é meio... ee... como é que se vai a Portugal? 



948 

 

F: De avião? 

E: Volta quando? 

F: Então eu passava assim... uns meses lá! 

E: Hm hm... i... agora... Fale mais sobre os seus planos... 

F: ... (?) 

E: O que você... vai poder fazer em Portugal? 

F: Ah! Morar num... numa casa assim de campo. 

E: É? 

F: Estudar numa escola lá assim... aprender a lê a língua deles. 

E: É? E qual é a língua em Portugal? 

F: Hã? 

E: Qual é a língua que se fala em Portugal? 

F: Ah, a língua é de <po-> é... portuguesa. 

E: Ãh, e você não sabe português? 

F: Ah, eu sei, mais lá é um pouquinho diferente! 

E: Ah, é é? 

F: É pa.... [é]- é parecida mas tem algumas coisas que são diferentes... 

E: Hm hm... E vem cá! Ée... Quando você... é... vai poder morar numa casa de campo? 

F: Quando? 

E: É! 

F: Ah aí eu não sei dizer não. 

E: Adivinhéé cê inventa: num precisa ser verdade. (riso) Em que condições você vai 

poder morar numa casa de campo? Quando que você vai poder morar... 

F: Quando meu pai... tiver um pouquinho assim é um pouco mais de dinheiro, aí então 

ele... alugaria uma casa de campo por mais uns dias e eu vá ficar lá. 

E: E quando que você vai poder morar numa casa de campo por muito tempo... muitos 

anos? 

F: Anos!... É assim quando adulto! Ah! Quando eu for grande assim aí [eu]- eu vou de... 

vou tirar um pouco. 

E: Vai o quê? 

F: Vou parar um pouquinho é... de trabalhar ee... vou. 

E: E você não, você não pode trabalhar e morar numa casa de campo ao mesmo tempo? 

F: Posso. 

E: Então... você não pode se imaginar assim. 

F: Ah aí eu ia traba... [ia]- ia traba é... arranjar um trabalho lá... nesse... tempo da- dessa 

casa, né?... e ia ficar trabalhano lá. 

E: Ee...os preçus só vão parar de subi se... (ruídos, interrupção na gravação) Deixe... Os 

pais só vão parar de brigar cum os filhos se... 

F: Se eles num fazerem travessuras, né? 

E: Os homens só vão parar de fazer guerra se... 

F: [Se haverem], se eles fazerem amizade com os outros países. 

E: Você só precisa fazer aquilo que... 

F: Quiser. 

E: Você só vai namorar quem? 

F: Eu gosto. 

E: Hm hm... Você só vai poder dar a volta ao mundo se... 

F: Tiver tempo. 

E: Você só vai poder comprar uma casa de campo se... 

F: Tiver um pouco mais de dinheiro. 

E: Você só vai pular de asa delta se... 

F: Tiver coragem. 

E: Hã hã. Você num tem coragem de pular de asa delta não? (ha) 
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F: Ah, mais ou menos. 

E: Você só vai poder ir à praia se... 

F: Tiver, fazer um dia de sol. 

E: Você só vai poder ir ao cinema se... 

F: (ruído) ... um filme bom. 

E: Você só vai querer ir ao cinema se... 

F: ... esse você num disse. 

E: Não, eu disse assim: você só vai poder ir ao cinema se... 

F: Hã. 

E: Hm... Agora você só vai a cinema se... 

F: O filme for bom. 

E: Você só vai poder ir ao sítio se... 

F: Eu gostar. 

E: Você só vai poder fazer primeira comunhão se... 

F: Se... se eu crescer mais um pouco. 

E: Você só vai poder comprar um carro se... 

F: Tiver dinheiro. 

E: Você só vai pode comprar um avião se... 

F: Ficar rico. 

E: Hã hã... Você só vai poder andar e bicicleta se... 

F: Souber. 

E: Você só vai poder... é... entrar na faculdade se... 

F: Ficar mais grande. 

E: Você só vai poder escalar uma montanha se... 

F: Saber como escalar. 

E: Você só vai poder soltar de pára-quedas se... 

F: Tiver coragem. 

E: Você só vai poder pilotar um avião pilotar um avião se... 

F: Sa... ser... pera aí... e... souber como... pilotar. 

E: [Você só vai poder] éé... você só vai poder viajar sozinho... <via-> viajar sozinho 

se... 

F: Ficar um pouco maior.  

E: Vamos lá, vamos lá... é... Você só vai poder andar de patins se... 

F: Souber como andar. 

E: Você... é... A sua mãe pediu pra você trazer ovos do supermercado. Ela vai brigar se 

você não... 

F: Trazê-los direito. 

E: A tua mãe pediu pra você trazer manteiga do supermercado. Ela vai brigar com você 

se você não... 

F: A trouxer de... bom... (int)  

E: A sua mãe pediu pra você trazer frutas do supermercado. Ela vai brigar com você se 

você não... 

F: Trazê-las em bom estado. 

E: A sua mãe pediu pra você trazer... é... queijo do supermercado. Ela vai brigar com 

você se você não... 

F: Trazê-los direito. 

E: A sua mãe pediu pra você trazer presunto do supermercado. Ela vai brigar com você 

se você não... 

F: Trouxê-los... os presentes. 

E: Como? Pode repetir? Eu desliguei. 

F: Podia repetir? 
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E: Pode repetir? A sua mãe pediu pra você trazer presunto do supermercado. Ela vai 

brigar com você se você não... 

F: Trazê-los em bom estado. 

E: A mãe pediu pra você trazer leite do supermercado. Ela vai brigar com você se você 

não... 

F: <Tra->... é... trazê-los. 

E: A tua mãe pediu pra você trazer é... iogurte da padaria. Ela vai brigar com você se 

você não... 

F: Trazê-los direito. 

E: A tua mãe pediu pra você é... frutas, aliás, frutas já... a tua mãe pediu pra você trazer 

é... carne do supermercado. Ela vai brigar com você se você não... 

F: Trazer. 

E: Como? Se você não... 

F: Trazê-la boa. 

E: A tua mãe pediu pra você trazer é... detergente do supermercado. Ela vai brigar com 

você se você não... 

F: <Traz-> é... 

E: Hein? Ela vai brigar com você se você não... 

F: Trazê-lo feliz. 

E: A tua mãe pediu pra você trazer... é... um sapato do sapateiro. Ela vai brigar com 

você se você não... 

F: Melhores. 

E: Se você não o quê? 

F: Trouxer os que... trazê-los melhores. 

E: É... a sua mãe pediu pra você trazer é... bolo da padaria. Ela vai brigar com você se 

você não... 

F: Trazê-los quente. Trazê-lo quentinho. 

E: A tua mãe pediu pra você trazer... e... e... diz alguma coisa que a tua mãe pode te 

pedir [pra você trazer]- pra você trazer revista da... do jornaleiro. Ela vai brigar com 

você se você não... 

F: Trazê-la com o preço certo. 

E: A tua mãe pediu pra você trazer é... carne do açougue. Ela vai brigar com você se 

você não... 

F: Trazê-la boa. 

E: A sua mãe pediu pra você trazer é... linha do armarinho. Ela vai brigar com você se 

você não... (rindo no gravador) 

F: ... Trazê-las..., trazê-las como ela pediu . 

E: É... um carro, vai acabar batendo se passar pela rua e... 

F: Errada. 

E: Ah, ha ha ha ã, assim, errada mas, faz de conta que você tem que completar a frase 

com outra palavra, tá? 

F: [Ah, eu sei.] 

E: Aquele carro dali vai acabar batendo se passar pela rua movimentada e... 

F: ... congestionada. 

E: É... o <médi-> o médico mandou você se tratar. Se você quiser ficar bom você tem 

que fazer o que ele? 

F: <Man-> mandou. 

E: Ee... a sua mãe pediu pra você trazer... é... lingüiça do açougue. E ela vai ficar 

chateada, ela vai brigar com você se você não... 

F: Trazê-los em bom estado. 

E: É... A sua mãe pediu pra você trazer esparadrapo da farmácia. Ela vai brigar com 

você se você não... Fala a frase toda... Ela vai comigo se eu não... 
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F: Ela vai brigar comigo se eu não trazê-lo... 

E: Da farmácia? 

F: É... Ela vai brigar comigo se eu não trazê-lo da farmácia. 

E: Você vai ter de ir ao médico se... 

F: Ficar doente. 

E: Você vai ter de tomar injeção se... (ruídos no gravador) 

F: Não tomar remédio. 

E: Você vai ter que tomar o remédio se... 

F: Estiver doente. 

E: Você vai ter de ficar, você vai ter de fazer recuperação se... 

F: Não tiver bom nos estudos. 

E: Você vai ter de ficar de castigo se... 

F: Fazer travessuras. 

E: Você vai ter de... desligar a televisão se... 

F: Eu já estiver cansado de vê-la. 

E: Você vai ter quer varrer a casa se... 

F: Ela estiver com o chão sujo. 

E: Você vai ter de lavar a louça se... 

F: Estiverem sujas. 

E: Você vai ter de arrumar a mesa se... 

F: Estiver cheia. 

E: Você vai ter de acordar cedo se... 

F: Tiver a... escola. 

E: Você vai poder acordar tarde se... 

F: Tiver feriado. 

E: Você vai... ter de pintar a parede se... 

F: Estiver... estiver suja. 

E: Você vai... ter de ir domir se....  

F: Estiver cansado. 

E: Você vai ter de pegar o ônibus se... 

F: (ruído) Se eu vou... for longe. 

E: É... você vai ter de... comprar muitos livros se... 

F: Querer saber as coisas. 

E: Você vai ter de comprar muitas plantas se... 

F: Se [gostamos delas], gostamos delas. 

E: Você vai ter de comprar... muitas... muitas plantas se... 

F: Gostamos delas. 

E: Você vai ter de comprar sapato novo se... 

F: Todos meus já <esti-> estiverem velhos 

E: Você vai ter de... buscar a sua irmã na escola se... 

F: Ninguém... tiver tempo de buscá-la. 

E: É... se você ganhar um sapato novo você vai ter de trocar se você não gostar ou se o 

sapato não... 

F: (tosse) 

E: Quer que eu repita? Se você ganhar um sapato novo, você vai ter que trocar se você 

não gostar ou se o sapato não... 

F: Estiver melhor do que já estava. 

E: Se você ganhar um sapato novo você vai ter que trocar se você não gostar ou se o 

sapato não... 

F: Estiver... bom. 

E: <Vo->... se você ganhar uma blusa nova, você vai ter que trocar se você não gostar 

ou se a blusa não... [Quer que eu repita?] 
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F: Estar boa. 

E: Se você ganhar uma calça nova, você vai ter que trocar se você não gostou ou se a 

calça não... 

F: É do tamanho certo. 

E: Se você ganhar um sapato ou... você ganhar um brinquedo novo, é, você vai ter que 

trocar se você não gostar ou se o brinquedo não... 

F: Tiver como eu queria que estava. 

E: É... se você ganhar uma cueca nova você vai ter que trocar se você não gostar... ou se 

a cueca não... 

F: Servir... servir. 

E: É... se você ganhar... [um]- um casaco novo, você vai ter que trocar se você não 

gostar ou se o casaco não... 

F: For da cor que eu gosto. 

E: É... se você ganhar uma meia nova você vai ter que trocar se você não gostar ou se a 

meia não... hein? 

F: For do meu time. 

E: Se você ganhar uma camiseta nova você vai ter que trocar se você não gostar ou se a 

camiseta não... 

F: Estiver em boa forma. 

E: É... se você ganhar uma sandália nova você vai ter que trocar se você não gostar ou 

[se]- se a <ca->... e... 

F: A sandália. 

E: É... a sandália não... 

F: For do tamanho do meu pé. 

E: Se você ganhar uma blusa nova, já falei blusa? 

F: (Acho) que já. 

E: Já? É. E... se você não ganhar um short, ah, se você ganhar um short novo, é... você 

vai ter que trocar... se você não gostar ou se o short não... 

F: For da cor que eu goste. 

E: Se você ganhar uma calça comprida nova. Você vai ter que trocar se você não gostou 

ou se a calça comprida não... 

F: For do tamanho certo. 

E: A sua mãe pediu pra você trazer... farinha do supermercado. Ela vai brigar com você 

se você não... 

F: ... 

E: Quer que eu repita? A sua mãe vai trazer farinha do supermercado. Ôh, a sua mãe 

pediu pra você trazer farinha do supermercado. Ela vai brigar com você se você não... 

F: Trazê-la. 

E: O seu pai pediu pra você trazer cigarro [do]- do botequim. Ele vai brigar com você se 

você não... 

F: Trazer da marca que ele queria. 

E: O médico mandou você se tratar. Se você quiser ficar bom tem que fazer o que ele... 

F: Mandar... o remédio tamém. 

E: Você vai ter que tomar injeção se... 

F: Estiver doente. 

E: É... [você vai ter que tomar remédio se]- você vai ter que tomar remédio se...  

F: Estiver doente. 

E: É... você vai ter de tomar banho se...    

F: Estiver sujo. 

E: Você vai ter de dormir cedo se... 

F: Tiver escola. 

 


