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EIXO 1 - DIREITO, CULTURA E SOCIEDADE 

 

  

AS RELAÇÕES ENTRE FAMÍLIA E ESCOLA: UM ESTUDO 

SOBRE UMA ESCOLA PÚBLICA DE ENSINO MÉDIO DE SANTA 

VITÓRIA-MG 

 

Anna Rúbia Moura Oliveira 

Ilda Libania Sobrinha 

Nelma Noely Marques Almeida 

         FEIT/UEMG – Campus Avançado de Santa Vitória/MG  

Orientadora: Maria Aparecida Augusto Satto Vilela 

annarubia_pedagogia@hotmail.com 

ildalibania@yahoo.com.br  

nelma_noely@hotmail.com 

 

 

Este artigo cujo tema trata da importância da relação família e escola, surgiu a 

partir de uma pesquisa realizada na disciplina de História da Educação III, do 3º ano de 

Pedagogia da Fundação Educacional de Ituiutaba, Campus Avançado de Santa 

Vitória/MG, em 2008. 

 A pesquisa foi realizada com 40 (quarenta) pais presentes em um Plantão 

Pedagógico de uma Escola de Ensino Médio de Santa Vitória-MG, no turno vespertino. 

Na ocasião foi entregue um questionário com 7 (sete) perguntas com  o objetivo de 

analisar a visão dos pais quanto à participação da família na escola. Por meio da análise 

das respostas obtidas procurou-se compreender a relação de algumas famílias com a 

instituição de ensino, verificando em que medida os pais participam da vida escolar de 

seus filhos.  

 A discussão sobre a necessidade da participação da família na vida escolar de 

seus filhos não é recente, autores como Tiba (1996) já analisavam a importância dos 

pais determinarem limites aos seus filhos e acompanhá-los em seus estudos. 

mailto:annarubia_pedagogia@hotmail.com
mailto:ildalibania@yahoo.com.br
mailto:nelma_noely@hotmail.com
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A escola pode ser pensada como o meio do caminho entre a família e a 

sociedade. Neste delicado lugar, tanto a família quanto a sociedade lançam olhares e 

exigências.  

No que se refere à família, é necessário compreender que não existe um “modelo 

de família” e sim uma infinidade de modelos familiares, com traços em comum, mas 

também guardando singularidades.  

É possível dizer que cada família possui uma identidade própria, trata-se na 

verdade, como afirmam Freire (2000) e Cury (2000), entre outros, de um agrupamento 

humano em constante evolução, constituído com o intuito básico de prover a 

subsistência de seus integrantes e protegê-los. 

 Freire (2000) evidencia que ensinar exige compreender que a educação é uma 

forma de intervenção no mundo, uma tomada de posição, uma decisão, por vezes, até 

uma ruptura com o passado e o presente. Para este renomado pesquisador e educador, as 

classes dominantes enxergam a educação como imobilizadora e ocultadora de verdades. 

Portanto, para Freire (2000), a educação deve ser libertadora, propiciando que a 

liberdade assuma o limite necessário. Desta forma argumenta que: 

Gostaria uma vez mais de deixar bem expresso o quanto aposto na 

liberdade, o quanto me parece fundamental que ela exercite assumindo 

decisões [...]. A liberdade amadurece no confronto com outras 

liberdades, na defesa de seus direitos em face da autoridade dos pais, 

do professor e do Estado. (FREIRE, 2000, p.119). 

 

 

 Freire ainda ressalta que  

Não é possível refazer este país, democratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo 

sério, com adolescentes brincando de matar gente, ofendendo a vida, 

destruindo o sonho, inviabilizando o amor. Se a educação sozinha não 

transformar a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. (2000, 

p.32)   

 

Assim podemos refletir qual é o papel dos pais e dos educadores. Os pais que 

colaboram habitualmente com a escola ficam mais motivados para se envolverem em 

processos de atualização e reconversão profissional e melhoram a sua auto-estima como 

pais. 

Cury analisa que: 
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pais e professores brilhantes são semeadores de idéias e não 

controladores dos filhos. Ninguém se diploma na tarefa de educar, 

aprende educando. A vida é uma grande escola que pouco ensina aos 

que não sabem ler a realidade que os cerca. (2003, p. 51-53) 

 

Compreende-se que o papel a ser exercido pela escola, ultrapassa o ensino 

pedagógico presencial da sala de aula, e o da família, vai muito além do simples 

sustento (alimentação, moradia, vestuário e etc.) para com os filhos.  

Diante de tais defesas, a análise da ligação entre as instituições, escola e família, 

paralelamente às diferenciações existentes entre elas, ou seja, os pontos relevantes, 

consideradas as peculiaridades e as transformações histórico-sociais, abrem espaço para 

questões a respeito de qual seria a real e atual relação existente entre elas, bem como 

estaria se dando tal relacionamento na contemporaneidade.  

Di Santo, em seu artigo Família e Escola: uma relação de ajuda, relata que, 

atualmente, a família tem passado para a escola a responsabilidade de 

instruir e educar seus filhos e espera que os professores transmitam 

valores morais, princípios éticos e padrões de comportamento, desde 

boas maneiras até hábitos de higiene pessoal. Justificam alegando que 

trabalham cada vez mais, não dispondo de tempo para cuidar dos 

filhos. (2006, p. 2)  

 

Além disso, acredita-se que educar em sentido amplo é função da escola. E, 

contraditoriamente, as famílias, sobretudo as desprivilegiadas, não valorizam a escola e 

o estudo que, antigamente, era visto como um meio de ascensão social. 

 Na pesquisa realizada em Santa Vitória, 80% dos quarenta pais presentes no 

Plantão Pedagógico responderam e devolveram o questionário. Das questões propostas 

80% dos pais acham que é importante acompanhar os filhos, mas, no entanto, justificam 

que não há tempo. Um dos relatos resume a opinião da maioria dos pais sobre a 

importância de participarem ativamente da vida escolar dos filhos e merece destaque:  

Quando meu filho era pequeno eu vinha mais à escola. Agora que ele 

está crescendo tenho vindo cada vez menos. Acho que ele não precisa 

mais tanto de mim. Isso facilita porque não fico mais saindo do 

serviço para reuniões e nem venho tanto nas reuniões da noite porque 

meu filho diz que é bobagem e que está tudo sob controle. Como eu 

acredito nele, eu não venho. (SILVA, 2008) 
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Nos questionários, fica evidente a idéia de que quanto maiores os filhos, menos 

eles necessitam da presença dos pais na escola. Outros vão além: “Quando me chamam 

em primeiro lugar pergunto pra ele: Filho, você aprontou alguma? Se ele diz que não, eu 

não venho” (sic) (SOUZA, 2008). 

Os dados apontam que alguns pais não percebem a importância de participarem 

da vida escolar dos filhos quando não há nenhuma ocorrência indisciplinar que 

justifique sua presença. Parece que a concebem como um local em que não há 

necessidade de ir se tudo está bem, se não há problemas a serem resolvidos. Esses pais 

se omitem e se limitam a cobrar da escola o que na sua visão, não deu certo.  

Em tais casos, os filhos são os mais atingidos dividindo-se entre a opinião dos 

pais, que, na maioria das vezes, respeita e a da escola que também é importante para ele. 

Com toda certeza, se os pais soubessem o alcance de suas atitudes e comentários, a 

preocupação em posicionar-se coerentemente seria maior.  

A relação escola-família, tão discutida por muitos pesquisadores, depende 

exclusivamente do compromisso dos envolvidos no processo educacional: escola, 

família, educadores e comunidade. Assim, entende-se que é preciso compreender 

melhor os processos envolvidos nas relações que a família vem tendo no âmbito escolar. 

É essencial, repensar a relação entre as duas instituições (família-escola), 

promovendo mudanças significativas, o que não é uma tarefa fácil, pois existem 

inúmeras dificuldades que inibem, não somente as vontades e os desejos de mudanças, 

como os pais que não valorizam a escola de seus filhos ou a escola que impede uma 

maior aproximação dos pais. Portanto, a construção de uma escola mais democrática 

requer a participação de todos os membros envolvidos no processo educativo, pois o ato 

educacional é uma das operações mais significativas, realizadas pelo ser humano e, no 

processo de manutenção da educação, é imprescindível que se reconheça que a parceria 

entre a instituição escolar e a família mostra-se carente de discussões e melhorias 

adequadas ao seu desenvolvimento. 

Por meio desta pesquisa foi possível refletir e repensar qual é o papel da escola, 

qual é o sentido de sua existência para os pais, bem como de que modo as relações entre 

pais e escolas acontecem, tendo em vista que a procura por respostas para essas 

indagações, pode favorecer a criação de meios para estreitá-las.  

  

Palavras chave: Família. Santa Vitória. Escola. 
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RELATIONS BETWEEN FAMILY AND SCHOOL: A STUDY ON A 

PUBLIC SCHOOL EDUCATION OF MIDDLE OF SANTA VITÓRIA-

MG  

 

Anna Rúbia Moura Oliveira 

Ilda Libania Sobrinha 

Nelma Noely Marques Almeida  

         FEIT/UEMG – Campus Avançado de Santa Vitória/MG  

Advisor: Maria Aparecida Augusto Satto Vilela  

annarubia_pedagogia@hotmail.com 

ildalibania@yahoo.com.br  

nelma_noely@hotmail.com 

 

This article deals with the theme of the importance of the family and school, 

came from a study in the discipline of History of Education III, the 3rd Year of the 

Foundation of Education Pedagogy Ituiutaba, Campus Avançado de Santa Vitória/ MG 

in 2008. 

The research was conducted with 40 (forty) parents in an emergency Pedagógico
 

a high school in the Santa Vitoria, MG, in the morning. On occasion was given a 

questionnaire with seven (7) questions with the aim of examining the views of parents 

on the participation of families in school. Through analysis of the responses received it 

was to understand the relationship of some families with the university, noting the 

extent to which parents participate in school life of their children.  

The discussion about the need for family participation in school life of their 

children is not new, authors and Tiba (1996) have analyzed the importance of parents 

determine limits for their children and accompany them in their studies.  

The school can be considered as halfway between the family and society. Neste 

delicado lugar, tanto a família quanto a sociedade lançam olhares e exigências. In this 

delicate place, both the family as the company looks and launch requirements.  

As regards the family, you must understand that there is a "model family", but a 

multitude of family models, with features in common, but also saving features.  

  You can say that each family has its own identity, it is indeed, as Freire (2000) 

and Cury (2000), among others, a human group in constant evolution, formed with the 

aim of providing the basic livelihood of its members and protect them.  

mailto:annarubia_pedagogia@hotmail.com
mailto:ildalibania@yahoo.com.br
mailto:nelma_noely@hotmail.com
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Freire (2000) shows that teaching requires understanding that education is a 

form of intervention in the world, taking a position, a decision, sometimes up to a break 

with the past and present. For this renowned researcher and educator, the dominant 

classes see education as the immobilizing and hidden truths.  

Therefore, to Freire (2000), education should be liberating, allowing the freedom 

to take the limit. Thus argues that:  

I would like once more to make it express the bet as in freedom, how it 

seems essential exercise taking decisions [...]. Freedom matures in 

conflict with other freedoms, to defend their rights in the face of the 

authority of parents , the teacher and the state. (FREIRE, 2000, p.119)  

 

Freire also points out that:  

You can not rebuild this country, democratize it, humanize it, make it 

serious, with teenagers playing to kill people, offending life, 

destroying the dream, preventing love. If the education alone does not 

transform the society, without her or the society changes. (2000, p.32) 

 

So we think what is the role of parents and educators.Parents who usually 

collaborate with the school are more motivated to engage in processes of updating and 

retraining and improve their self-esteem as parents.  

Cury discusses that  

parents and teachers are sowers of bright ideas and not controlling 

their children. Nobody diploma in education delivery, student 

learning. Life is a great school that teaches not just read about the 

reality that. (2003, p.51-53) 

 

It is the role to be exercised by the school, education beyond the teaching 

presence of the classroom, and the family, goes far beyond mere sustenance (food, 

housing, clothing, etc.) for the children. 

Faced with such defenses, the analysis of the connection between the 

institutions, school and family, alongside the differences between them, ie the relevant 

points, as the peculiarities and the changing historical and social, open space for 

questions about what the real and actual relationship between them, and would be 

giving this relationship in the contemporary.  

Di Santo, in his article Family and School: A list of reports, that helps,  
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currently, the family has been going to school the responsibility to 

instruct and educate their children and hopes that teachers transmit 

moral values, ethical principles and standards of behavior, from good 

manners to personal hygiene habits. Justify claiming that working 

more does not have time to care for children. (2006, p. 2) 

 

Moreover, it is believed that education in the broad sense is a function of the 

school. And, conversely, the families, especially the unprivileged, not value the school 

and study that, once it was seen as a means of social ascension.  

In research conducted in Santa Vitoria, 80% of parents in the forty Plantão 

Pedagógico responded and returned the questionnaire. Of the issues proposed 80% of 

parents think it is important to monitor their children, but, however, justify that there is 

no time. One report summarizes the views of most parents on the importance of 

participating actively in school life of children and should be highlighted:  

When my son was small I had more to school. Now he is growing I 

have less and less. I think he does not need much more of me. This 

makes it easier because they do not get more out of the service or come 

to both meetings and meetings of the night because my son says that is 

silly and that everything is under control. As I believe him, I did not 

come. (SILVA, 2008) 

 

In the questionnaires, it is clear the idea that the higher the children, the less they 

need the presence of parents in school. Others go further: "When you call me first ask 

him: Son, you have ready? If he says no, I did not come" (sic) (SOUZA, 2008). 

The data suggest that some parents do not realize the importance of participating 

in school life of children when there is no occurrence indiscipline to justify their 

presence. It seems that the design as a place where there is no need to go if all is well, if 

there are problems to be solved. These parents were omitted and merely charge of the 

school which in his view, failed.  

In such cases, children are most affected is divided between the views of parents, 

which in most cases, concerns and the school is also important to him. With all 

certainty, if the parents knew the extent of their attitudes and comments, the concern 

would position itself more consistently.  

The school-family relationship, as discussed by many researchers, relies only on 

the commitment of those involved in education: school, family, educators and 
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community. Thus, it is understood that we must better understand the processes 

involved in the relationship that the family is taking part in the school. 

It is essential, to rethink the relationship between the two institutions (family, school), 

promoting significant changes, which is not an easy task because there are numerous 

difficulties that inhibit not only the wishes and desires for change, as the parents who do 

not value the school for their children to school or preventing closer parents. Therefore, 

the construction of a school requires a more democratic participation of all members 

involved in the educational process, because the education act is one of the most 

significant, made by humans, and in the maintenance of education, is essential to 

recognize that the partnership between the school and the family is in need of 

improvements and discussions appropriate to their development. 

Through this study could reflect and rethink what is the role of the school, what 

is the meaning of their existence to their parents, and how the relationship between 

parents and schools take place in order to search for answers to these questions may 

encourage the creation of means to close them.  

    

Keywords: Family. Santa Vitória. School. 
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A pedofilia é a prática de sexo ou mesma a não consumação sexual envolvendo pessoa 

capaz (maior de 18 anos) e menor. Segundo Butti (2008), a pedofilia faz parte do grupo 

das patologias classificadas coma parafilias, consideradas como “distúrbios psíquicos 

mailto:kamyhla_araujo@hotmail.com
mailto:jaciariaacosta@gmail.com
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que se caracterizam pela preferência ou obsessão por práticas sexuais socialmente não 

aceitas como a pedofilia, o sadomasoquismo, etc” (HOUAISS, p. 2127). Assim, neste 

projeto, pretende-se analisar os fatores que influenciam na prática da pedofilia em 

Ituiutaba-MG, verificando se houve aumento ou diminuição na incidência dos casos de 

pedofilia no período de 2003 a meados de 2009, bem como verificar que meios o poder 

judiciário utiliza para tratar os casos de pedofilia na cidade, visando não só alertar a 

sociedade ituiutabana a respeito da pedofilia, mas quebrar tabus principalmente quando 

se trata de identificar o pedófilo. Este trabalho é um estudo de caso e, nesse sentido, tem 

por base uma pesquisa bibliográfica que analisa o conceito de pedofilia, as 

características do pedófilo, bem como as conseqüências para a vítima e a disposição 

legal sobre o assunto; apoiou-se, também, em pesquisa documental realizada na 20.ª 

Delegacia Regional de Polícia Civil de Ituiutaba, que dispõe de dados sobre o nível 

sócio-econômico dos pedófilos, faixa etária, sexo das vítimas, bem como a porcentagem 

de pedófilos na cidade. A visita à Delegacia foi importante, pois possível identificar, 

também, por meio de conversas informais com os funcionários, as consequências para 

os menores que sofreram agressão ou não, bem como verificar as propostas que as 

autoridades legais têm para previnir a pedofilia. Conforme Silva Alvez (2002), o 

agressor geralmente adota uma profissão que goza de um manto protetor, que permite a 

aproximação com crianças e adolescentes e garante a confiança das vítimas e de seus 

familiares, cita como exemplo o treinador de futebol e o professor. Assim, de acordo 

com a psicóloga Margareth Lizita Lobo Silveira (2008), na maioria dos casos, crianças e 

pedófilos não são estranhos. O pedófilo pode ser intrafamiliar (pais, irmãos, tios) e 

extrafamiliar (vizinhos, amigos, profissionais encarregados de cuidados com a criança). 

Com base no exposto, as famílias devem observar quem são as companhias dos filhos, a 

mudança de comportamento da criança, estar atento até mesmo com os mais próximos, 

uma vez que o número de incidência é maior entre parentes. O pedófilo goza de uma 

boa aparência perante a sociedade, é vaidoso e procura apresentar ser aquilo que não é. 

De acordo com levantamento realizado pela Associação Brasileira Multiprofissional de 

Proteção à Infância e Adolescência (Abrapia) constatou-se que cerca de 80% dos casos 

de pedofilia são cometidos por pessoas que a vítima ama ou confia; 62,3% das 

ocorrências o agressor é da própria família, pais e padrastos na maioria das vezes; 63% 

das meninas e 73% dos meninos não contam a ninguém, nem aos próprios pais as 

agressões que sofrem (CONSULEX, 2002, p. 12). As conseqüências para a vítima 

mostram-se a longo ou curto prazo; no primeiro caso apresentam sintomas de 

desconfiança, sentimento de traição, baixa auto-estima, entre outros; no segundo, os 
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sintomas são: ansiedade, distúrbios e medo de freqüentar o mesmo lugar que o agressor. 

Em matéria de dispositivo legal, o art. 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) trata que a pessoa que “Produzir ou dirigir representação teatral, televisiva ou 

película cinematográfica, utilizando-se de criança ou adolescente em cena de sexo 

explícito ou pornografia”, terá pena-reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Em 

seu parágrafo único afirma que “Incorre na mesma pena quem, nas condições referidas 

neste artigo, contracena com criança ou adolescente” (BRASIL, 2000, p. 51). O que 

surpreende mais, segundo Eda Estevanell Tavares (2006), é que os pedófilos muitas 

vezes possuem um alto renome na sociedade: médicos, ganhador do prêmio Nobel, 

padres e juízes. Assim, a referida autora expõe que a relação entre adulto e criança deve 

ser pensada em um contexto histórico e social; para a demonstração de que essa relação 

existe a tempos relata casos que aconteceram ao longo da história. Maomé praticou atos 

libidinosos com criança de 9 (nove) anos em Alexandria (3 a.C), na antiga Índia as 

meninas iniciavam sua vida sexual na puberdade com seus familiares. Hoje, porém, essa 

relação é proibida por lei. Segundo Eda Estevanell Tavares (2006), o que faz uma 

criança ser diferente de um adulto é que aquela se encontra na fase da sexuação e não na 

fase do ato sexual. Desde que nasce a criança já tem sua posição sexual definida, de 

acordo com a mesma autora; pelas roupas que usa e pelos seus brinquedos há uma 

divisão entre o grupo das mulheres e o grupo dos homens. As crianças, porém, ficam de 

fora do âmbito do ato sexual, são consideradas inocentes, mesmo que brinquem de 

médico não tiram proveito disso. Ainda segundo a autora as crianças querem logo se 

tornar adultas para sentirem os prazeres da vida adulta; os adultos imaginam a infância 

como uma fase em que não há limites, não há sofrimento e vive-se uma felicidade 

plena, quando pais e crianças vivem juntos, a fase da adolescência descobrem, as ilusões 

da vida. Os adultos sabem que essa vida adulta tão almejada pelas crianças não é um 

paraíso, pois quando descobrem que a felicidade de uma pessoa está em o outro dar 

prazer a ela, o qual nem sempre o(a) satisfaz, tudo muda; inclusive a maneira como a 

sociedade aborda isso, por exemplo, por exemplo, de piadas. Assim, essa busca 

constante dos adultos por algo que lhe dê um gozo pleno, precisa de alguém que seja 

ingênuo e passivo, na medida que este adulto faça sobressair seu saber de vida sobre 

esse outro. Buscando por meio de sua relação com um menor, a resposta à dúvida se ele 

é potente, seria a sua satisfação e não a satisfação do outro. As crianças, assim, ficam 

sendo objetos de pura satisfação, e o destino se mostra nebuloso para aqueles que têm 

como objetivo o parceiro ideal na fase adulta; ele fica mais nebuloso seja para aqueles 

que sofrem por possuírem alguma deficiência, seja para aqueles que são pobres. Deve-



15 

 

se, então, para que a busca pelo ideal seja atingida, eliminar as diferenças. Com base no 

que foi pesquisado, conclui-se que a pedofilia é um desvio de conduta, sua prática é um 

crime e o pedófilo deve ser reabilitado para que quando solto não cause dano à 

sociedade. Deve-se apresentar em dispositivo legal, condições de reabilitação adequada 

para o pedófilo que, por ter condutas anormais, necessita de auxílio, bem como a vítima 

por seus traumas. Para a redução da pedofilia deve-se implantar nas escolas medidas 

sócio-educativas, devendo principalmente a família e não só o Estado zelar pelos 

menores; os pais,  para manterem seus filhos a salvo e terem a certeza de que estão os 

criando bem, devem de acordo com Eda Estevanell Tavares (2006), proporcionar uma 

agenda cheia de atividades a seus filhos: natação, inglês, computação, sendo seu 

desempenho nessas atividades fundamental para seu futuro. Enfim, nos inquéritos 

policiais da 20ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Ituiutaba verificou-se a 

existência de quinze ocorrências envolvendo a corrupção contra menores no período de 

2003 a 2009, sendo que de 2003 a 2004 foram registradas quatro ocorrências, de 2005 a 

2006 sete ocorrências, em 2007 não houve nenhuma ocorrência e de 2008 a 2009 duas 

ocorrências. Dessas ocorrências a maioria teve como autor pessoa do sexo masculino e 

como vítima pessoa do sexo feminino, duas tiveram como vítima meninos e meninas e 

uma teve como vítima um menino.   
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PEDOPHILE: A LOOK ABOUT THE ITUIUTABA SOCIETY 

 

Camila Araújo Franco 

Jaciária Aparecida Costa 

FEIT/UEMG-Campus de Ituiutaba/MG 

Orientadora: Maria Aparecida Augusto Satto Vilela 

kamyhla_araujo@hotmail.com 

jaciariaacosta@gmail.com                                                                           

 

 

 

 

 

 

mailto:kamyhla_araujo@hotmail.com
mailto:jaciariaacosta@gmail.com


16 

 

Pedophile is a sexual practice or no between capable person (18 years-old or more) and 

child. Second Butti (2008), pedophile is part of pathology group classified as paraphile, 

considered as “psychic disturbs that are characterizing by preferring or obsession sexual 

practice socially no accepted like pedophile, sadomasochism, etc”   (HOUAISS, p. 

2127). As, this project, pretend analize fates which  influence on the pedophile practice 

in Ituiutaba-MG, verifying if happened a increase or diminish on incidence of pedophile 

cases at the period  of 2003 to middle of  2009,  as too verifying   which way the justice 

power  utilize  for take care of  cases pedophile cases in this city, no alert just the 

ituiutaba society about pedophile, but break taboo principle when tract to identify  the  

pedophiler. This paper is a study of case and, in this  way, has  base  in a  bibliografic 

research   which analize pedophile concept, pedophiler characteristics, as too the 

consequences for vitims and the  legally disposition about the assunt; basing too, in 

documental research realized on  20.ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Ituiutaba, 

which show data about the  socie-economic level dos pedophiler, year-old, sex of vitims 

, as too the pedophiler percent on the city. The visit  Delegacia was important, because 

was possible to identify, too, by informal talks with workers, the consequences for 

children menores which suffer aggression or no, as too verify the way legally authorities  

have for prevent a pedophile. Conform Silva Alvez (2002), o aggressor generally adopts 

a profession which goose  protect mant, which allow na approach with children and 

teens waranting vitims and family faith, like coach and teacher. As, agree with a 

psychologist  Margareth Lizita Lobo Silveira (2008),in the major of cases, children and 

pedophiler aren’t strange. O pedophiler can be a family person (parents, brothers,uncles) 

and  no family person (neighboors, friends, professionals who take care of child). 

Basing on the exposed, families should observe who are  the companies of your 

children, the child change comportament, be alert principle with relatives, once number 

of incidence is larger between relatives. The pedophiler goose a good image on the 

society, take care of your beauty e shows be what isn’t. Agree with research realized by 

Association Brazilian Multiprofessional of Protetion to Infance and Adolescence 

(Abrapia) about  80% of pedophile cases are cometed by  people who the vitims love or 

fair ; 62,3% of the cases aggressor is a family member, fathers and padrats on the 

majority on ; 63% of girls and 73% of boys don’t tell anybody, neither parents the 

aggressions who suffer (CONSULEX, 2002, p. 12). The consequences for vitims appear 

in a long or short period; in the first case appears unfaithful, infidelity feeling, depress, 

and others; on the second, the syntoms are: ancious, disturbs and fear of frequent the 

same place of aggressor. In subject of legally disposition, the art. 240 of Estate of Child 
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and of Adolescent (ECA) tract that person who  “Produce or direct theatre 

representation, television or cinematography, utilizing of child or adolescent in scene of 

explicit sex or pornography”, going to have penalize-reclusion of 1 (one) to 4 (four) 

years, and pay a tax. In your unic paragraph affirm that “The same penalize who, in the 

referred conditions in this , scene with child or adolescent” (BRASIL, 2000, p. 51). 

What more surprising, second Eda Estevanell Tavares (2006), is that os pedophilers 

many times possue a big name on the society: doctors, winner of Nobel prize, padres 

and judges. As, the refferred author expose that the relationship  between adult and child 

should be though in a historic and social context; for demonstration  of  that this 

relationship exist very years relates cases that happened on the human history. Maomé 

practiced libidinus things  with child of 9 (nine) years-old in Alexandria (3 a.C), on the 

antique India the girls began your sexual life on the puberty  with your family person. 

Today, this relationship is prohibited by law. Second Eda Estevanell Tavares (2006), 

what make a child be  different of an adult is on the sex fase and no on the sexual 

practice fase . Since born child has your sexual position defined, agree with the same 

author; by clothes that wear and your toys there is a division between the group of 

women and men. The children,  stay out of sexual practice, are considered innocents, 

however play of doctor play. Already second the author the children want immeadiately 

be adults to feel the pleasures of adult life; the adults imagine the infance like a fase that 

don’t have limit, no suffery and live endless happiness, when parents and children live 

together , the adolescence period discovery, the life ilusions. The adults know that this 

adult life much wanted by children is not a paradise, because when discovery that 

someone happiness depend the pleasure you give him/her, that always don’t satisfy, all 

changes; include the way society expose it, an example, jokes. As, this look of adults for 

something that give endless goose , need someone fragile, in the way the adult surpass 

the knowledge of other person. Looking by this relationship with child, the answer of 

your doubt, your potence,  was your satisfaction  and no the other satisfaction. The 

child, are objects of pure satisfaction , and the  destine appear horrible for those who 

object have ideal par on the adult life ; more horrible for people who have some 

deficiency , or are poor. Should eliminate differences. Basing on the research, conclue 

that a pedophile is a wrong conduct, your practice is a crime and the pedophiler should 

be reabilited  for don’t damage society when liberty. Should appear a legally disposition 

for, adequated reabilitation conditions for pedophiler, by strange conduct, needs help , 

as too vitims for psyche sick. For diminish pedophile should implant on the schools 

social-educatitive way, should principle a family and no just the state take care of the 
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children; parents,  to save your children, should agree with Eda Estevanell Tavares 

(2006), put them do a lot of things: swimming, English, computation, this determine 

their future. Finally, in the police document of 20ª Delegacia Regional de Polícia Civil 

de Ituiutaba verified the existence of fifthteen cases of child corrupt on the  2003 to 

2009,  2003 to 2004 was registred four , 2005 to 2006 seven, in 2007 two cases  and  

2008 to 2009 two cases. The major of this cases have author person of masculine sex 

and vitim person of femme sex  , two had girls and boys vitims  and one a boy.   

                                                                               

PALAVRAS-CHAVE: Pedophile. Ituiutaba. Delegacia de Polícia Civil. 
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OBJETO DE PESQUISA 

Este trabalho almeja analisar a visão dos graduandos do curso de Ciências 

Biológicas da FEIT/UEMG, quanto aos métodos de avaliação formativa, bem como a 

situação da avaliação dos mesmos. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

A metodologia de avaliação ocupa lugar acentuado no anexo das práticas 

pedagógicas aplicadas aos métodos de ensino e aprendizagem. Na universidade, tais 

importâncias adquiriram magnitude ainda mais crucial, uma vez que as perspectivas do 

graduando, em torno dele e da sociedade como um todo, são elevadas e múltiplas: 

espera-se o cidadão culto, o profissional competente, enfim, o sujeito habilitado à 
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resolução de problemas relacionados a uma única ou as demais áreas de conhecimento 

(OLIVEIRA, 2002). 

Avaliar, neste contexto, não se sintetiza a mecânica da opinião formal e 

estatística; unicamente não se trata apenas, de atribuir notas, indispensável à decisão de 

aprovação ou reprovação em determinada disciplina.  

As avaliações devem apresentar instrumentos indispensáveis à averiguação do 

aprendizado efetivamente alcançado pelo estudante, ao mesmo tempo em que forneçam 

contribuição as tarefas docente, dirigindo o empenho cultivado no método de ensino e 

aprendizagem de forma a considerar a melhor abordagem pedagógica e o mais 

relacionado processo didático adequados à disciplina, mas não somente, à medida que 

considerem, igualmente, a totalidade sócio-político no qual o grupo está implantado e as 

condições pessoais do estudante, sempre que plausível (OLIVEIRA, 2002). 

A avaliação pode proporcionar função diagnóstica onde é inicial, quando 

justaposta no procedimento que se deseja avaliar, tendo, por exemplo, a função de 

coligar a prática de aprendizagem ou a ampliação em que os alunos se deparam 

explanando aquilo que eles já apresentam dos pré-requisitos imprescindíveis a admissão 

numa nova fase de ensino. Também pode ocorrer num período durante o processo de 

ensino e aprendizagem quando, por exemplo, buscam-se pretextos das falhas que 

possam ocorrer na aprendizagem (LANNES & VELLOSO, 2007). 

Uma avaliação de caráter somativa é cumprida em uma oportunidade única, 

referente aos procedimentos ocorridos num período de tempo passado; por isso também 

é uma avaliação final, cujas funções se designam a constatar se os desígnios 

primeiramente constituídos são os resultados alcançados ao fim de um processo, sendo 

que sua atenção está comumente voltada para a persuasão, elevação ou seleção 

(LANNES & VELLOSO, 2007). 

Uma avaliação formativa é ininterrupta, pois se desempenha ao longo de toda a 

metodologia educacional e tem como desígnio aceitar a procissão e análise das questões 

fortes e fracas desse processo, para que se possa aperfeiçoá-lo quando ainda estiver 

acontecendo (LANNES & VELLOSO, 2007). 

Na bibliografia sobre educação à distância (BELLONI, 1999; PETERS, 2004) 

tem indicado que, para o acontecimento de um método de ensino e aprendizagem de 

qualidade e competência, há uma indigência da adoção de uma compreensão de 

avaliação mais formativa do que somativa. Uma avaliação apta de permitir aos alunos 

ajustar o seu próprio método de aprendizagem. 
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Toda a avaliação formativa auxilia o discente a compreender e a se desenvolver, 

bem como tomar parte da regulamentação das aprendizagens e do desenvolvimento na 

acepção de um plano educativo. Esta modalidade de avaliação não é gerida em um 

período de tempo inferior, contudo produz subsídios, apontam e elucidam equívocos, 

sugerem explanações quanto às táticas e costumes dos discentes e, portanto, sustenta 

integralmente o ato pedagógico, onde o tempo e a energia consumidos na avaliação 

clássica repelem da invenção didática e da inovação (PERRENOUD, 1999). 

O exercício tradicional de avaliação é muito mais bucólico, pois os pais não 

interrogam. Basta aplicar algumas provinhas e enunciar um conceito coerente ao 

sistema seletivo social. Isto se transformou em uma indagação estrutural, uma vez que 

os docentes passaram a se preocupar em definir o quanto o discente merece ao passo 

que deveria estar preocupado com o quanto é preciso para que o estudante aprenda mais 

e melhor. Para Vasconcellos (2000), justapor um método, ponderar e aplicar um 

conceito ainda não é avaliação. Averiguar é um item indispensável da avaliação. Porém 

não a esgota, pois ela implica uma posição ante ao que foi verificado. 

Aprender não é utilizar ensinamentos pré-existentes obtidos em salas de aula 

através do ensinamento dos docentes, no entanto, dispor de diagramas e mapas 

conceituais advindos das áreas mais profundas do nosso ser, onde os pensamentos 

auxiliam no ato de enfrentar problemas a cerca da nossa realidade (GROSSI, 2004). 

 

METODOLOGIA 

A Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG, campus da Fundação 

Educacional de Ituiutaba – FEIT é uma entidade de direito privado com autonomia 

política, administrativa e financeira. Atualmente atende alunos residentes no município 

de Ituiutaba, de toda região do Pontal do Triângulo, Sudoeste Goiano e diferentes 

regiões do País. Hoje, o campus de Ituiutaba, é um patrimônio vivo, que, consciente de 

sua função social, busca expandir-se para atender às demandas crescentes do mundo 

moderno. 

 Tem investido em política de parcerias com instituições de ensino e pesquisa, 

com o poder público, com outras Universidades e Prefeituras da Região. Dentre os 

cursos de graduação oferecidos destaca-se o de Ciências Biológicas que desenvolve 

projetos na área biológica, bem como na área de educação, já que o curso é de 

licenciatura. 

Os discentes do curso de Ciências Biológicas realizaram um trabalho inserido na 

disciplina de Conteúdo Metodologia e Prática de Biologia, onde encontraram como eixo 
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temático central, a avaliação, indagados e motivados por três figuras centrais, que 

diversificam os aspectos de conhecimento dos discentes no que tange a avaliação 

formativa. 

Os estudantes tiveram que analisar três figuras e explanar o que os mesmos 

conseguiram visualizar em cada uma das imagens, respectivas à temática de avaliação. 

 

 

Figura 01. Figuras propostas para os discentes do curso de Ciências Biológicas analisarem sobre 

avaliação. 

   

Os resultados obtidos foram submetidos à análise percentual. 

 

RESULTADOS 

 A figura 02 representa uma caricatura sobre avaliação. A mesma foi proposta 

pelos discentes do curso de Ciências Biológicas.  

 



22 

 

 

Figura 02. Imagem caracterizando um processo de avaliação 01. 

 

Grande parte dos estudantes, representados por 63%, acreditam que o tipo de 

avaliação não deve ser isolado, reprimido, sem oportunidades de expressar suas 

opiniões e idéias, se sentindo observados constantemente, presos num cubículo fechado, 

tendo contato apenas com seu mundo interior, o que pode chegar a nem acontecer 

devido que não se consegue concentrar ao meio de tanta vigília. Sem conseguir acessar 

a sua “caixinha do saber”, não conseguem êxito em sua avaliação. 

Um percentual inferior de discentes entrevistados (37%) retrataram que os 

docentes ministram sua aula e os discentes acabam por não compreender os 

conhecimentos transmitidos, e negando o fato ocorrido, o professor volta pra casa sem 

se dar conta que não fez seu trabalho de uma maneira satisfatória, e os discentes de 

forma semelhante não interrogam o incompreendido, assim ambos ocupam lugares que 

é verdadeiramente a própria negação da realidade. 

 Uma porcentagem ínfima de 10% dos entrevistados ao observar a imagem, 

relataram que a mesma mostrava como o discente se sente quando avaliados com um 

método tão repreensivo, e disse que o avaliador deve se comparar com o quem esta 

sendo avaliado e então pensar um pouco mais, e aplicar testes onde os alunos possam 

ter um estado de harmonia e/ou equilíbrio do seu mundo interior com o exterior.  

Os outros 10% restantes não opinaram sobre a figura analisada, pois não 

conseguiram compreender a dimensão que a imagem retratava. 

A figura 03 foi a segunda imagem a ser apresentada pelos alunos no 

questionário. 
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Figura 03. Imagem caracterizando um processo de avaliação 02. 

 

Todos os entrevistados interpretaram o desenho como uma representação 

pessoal, íntima do docente e discente, onde o professor deslumbrado em um aluno em 

particular, cria um tipo de avaliação ou um sistema de ensino adequado aquele “aluno 

modelo”, sem se preocupar com os demais, mesmo sabendo que apenas aquele 

estudante irá se beneficiar, o docente demonstra sua satisfação com a situação.  

Houve ainda os que acrescentaram que isso implica para uma questão que não 

fica confinada apenas em sala de aula, porém é um problema encontrado também em 

outros sistemas de avaliação de nível mundial, quando os avaliadores utilizam escolas 

de diferentes culturas, etnias, classe social, e vários outros aspectos analógicos. Aquela 

entidade de ensino que é tida como modelo para os especialistas, é inspiração para 

elaborar as avaliações para a mesma e as demais. 

De fato a “escola modelo” deveria ser fonte de criação de uma metodologia 

exemplar, todavia o problema que é decorrente, é que nem todas as escolas possuem 

verbas suficientes para manter um padrão neste método de aprendizagem tido como 

modelo. Devido a tal realidade as escolas que não participam do sistema adequado de 

ensino aprendizagem se exclui no processo de avaliação de nível internacional. Uma 

massa composta por 10% de entrevistados adicionou ainda que os professores devem 

planejar suas aulas, para que todos os discentes se interessem, e se sintam à vontade 

para participar e expor idéias.  

A figura 04 foi a última imagem que os discentes depararam no questionário.  
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Figura 04. Imagem caracterizando um processo de avaliação 03. 

 

Num percentual geral, todos os discentes tiveram a mesma compreensão, de 

acordo com a figura observada eles descreveram que numa sala de aula os alunos 

podem obter notas de 0 a 10, onde os estudantes com notas baixas ficam abaixo dos 

alunos nota 10 sendo “esmagados” por eles, obedecendo assim uma hierarquia que é 

uma lei de “seleção natural”, onde os mais fortes sobrevivem. 

Houve ainda quem disse que: nem sempre o aluno “nota 0” obtém conhecimento 

inferior ao estudante “nota 10”. Todavia, devido a indiferença como é tratado, acaba ele 

se julgando incapacitado para exercer a função de estudante, o que muitas vezes é causa 

de um fenômeno conhecido por evasão escolar. 

Conclui-se que o sistema de avaliação pode ser falho, por vários motivos já 

descritos na literatura, os dados obtidos nem sempre serão satisfatórios, todavia a 

avaliação feita não apresenta de fato o saber, a não ser que o docente avalie 

individualmente o nível de aprendizado de cada discente. 
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RESEARCH SUBJECT MATTER  

This work aims to analyze how FEIT/UEMG’s Biology’s undergraduates see 

training assessment methods as well as their assessment situation. 

 

THEORETICAL BASE  

Assessment methodology occupies an important place within the pedagogical 

learning and teaching techniques and methods. At the university, it is even more crucial 

since there are great and multiple expectations surrounding the undergraduate, there are 

his/her expectations, and society’s. He/she is supposed to be a learned citizen, a 

competent professional, and someone with the ability to solve problems related to a 

specific knowledge field or many fields (OLIVEIRA, 2002).  

So, there is more to assessing than giving a formal and statistical opinion. In 

other words, it means more than ascribing marks as something essential to the decision 

of retaining or passing a student in a given subject matter. 

Assessments should present instruments to verify student’s real learning. At the 

same time, it should help teacher perform his/her tasks, by guiding efforts in the dealing 

with a learning and teaching method to reach a pedagogical approach and didactic 
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process adequate to his/her subject matter. In addition, it is supposed to consider the 

sociopolitical whole to which where students and teachers belong as well as student 

personal conditions when it needed.  

Assessment can be used as a diagnostic tool where it is in its initial stage, when 

it is juxtaposed to the procedure to be assessed. For instance, it can be used to colligate 

student’s learning or knowledge increase when students have to explain what they 

already present the previous requirements to be admitted to a new learning stage. Also, 

it can happen in a time spin in the process of learning and teaching, for example, when 

one tries to find out motives for future learning failures (LANNES & VELLOSO, 

2007).     

An assessment aiming to add is reached at only one occasion. In this case it 

refers to procedures which took place in the past. That is why it is also a final 

assessment, whose functions include verifying if the previously constituted designs 

were reached at the end of a process. It focuses on commonly persuasion, elevation or 

selection (LANNES & VELLOSO, 2007).  

A training assessment does not cease. It takes place throughout the whole 

educational methodology. Its purpose is to accept the procession and analysis of the 

weak and strong matters of such a process, so that it can be enhanced when being 

unfolded (LANNES & VELLOSO, 2007).      

Studies on distance learning (BELLONI, 1999; PETERS, 2004) point out that a 

given qualified learning method takes place if adopts an understanding of assessment as 

something more training than cumulative. It should permit students to adjust their own 

learning method. 

Every training assessment helps students to get knowledge, develop and take 

part in the regulation of types of learning and developments of an educational plan. It is 

not applied in an inferior period of time but it results in support, points out mistakes and 

helps to clarify them, besides suggesting explanations regarding students’ tactics and 

habits. Therefore, it maintains totally the pedagogical act, where the time and effort 

dedicated to the traditional assessment repels the didactic invention and innovation 

(PERRENOUD, 1999).      

The traditional assessment is much more bucolic, for parents do not question it. 

It suffices to apply some tests and point a mark coherent with a selective social system. 

Such an assessment has become a structural inquiry since teachers have turned out to be 

worried about defining how many marks students deserve instead of worrying about 

what students need to learn better. Vasconcellos (2000) points out that juxtaposing a 
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method, pondering and ascribing a grade are not assessing. Although verifying is crucial 

to assessment, it is only a part of it. Assessing is supposed to express a point of view of 

what is verified.   

Learning is not using preexistent teachings obtained in the classroom under the 

teachers’ guidance. It is arranging conceptual diagrams and maps coming from the 

deepest areas of the human being in which thoughts help to face problems of our reality 

(GROSSI, 2004). 

 

METHODOLOGY 

Minas Gerais State University (UEMG), in its Fundação Educacional de 

Ituiutaba (FEIT) campus, is an institution of private laws with political, managing and 

financial autonomy. Currently it serves students from Ituiutaba municipality, Pontal do 

Triângulo region, southeast of Goiás State, and others Brazilian regions. The campus of 

Ituiutaba today is a living patrimony fully conscious of its social function and searching 

to expand its domain to meet the growing needs of the modern world.  

It has invested in partnership with learning and research institutions, with others 

universities, and with prefectures of its operation region. Among graduation courses it 

offers, Biology stands out. It develops biology research projects as well as education 

ones since it is a licentiate degree.     

Biology undergraduates develop a work related to Conteúdo Metodologia e 

Prática de Biologia subject matter, where they have recognized assessment as a thematic 

axis. Questioned and motivated by three images, they can diversify their knowledge of 

training assessment.  

Students had to evaluate three figures related to the assessment subject matter 

and expose what they could see in each one.  
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Figure 1. Biology students had to analyzed assessment based on the above figures. 

 

Results were analyzed on percentage basis.  

 

 

RESULTS 

 Figure 2 shows a caricature of assessment proposed by Biology undergraduates.  

 

 

Figure 2. Drawing representation of the assessment 1 process. 
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Sixty-three per cent of students believe that such kind of assessment should not 

isolate nor repress. It should give them the opportunity to express their opinions and 

ideas. It cannot make them feel as being observed constantly, as if they were closed in 

cubicle turned towards their inner world — which is quite not likely to happen since 

they can get concentrated due to the excessive watching.    

Thirty-seven per cent of students said teachers give their classes but students do 

not understand their teachings. Neglecting the facts, teachers come back come without 

noticing that their job has been made unsatisfactorily. Equally, students do not question 

what they did not understand. This way, both of them occupy places which are truly the 

neglect of reality itself.  

After observing the figure 2, ten per cent of interviewees said that it showed how 

a student feels when being assessed through a method so repressive and that the 

assessor should be in their stead to think more and apply tests that make students to be 

in a state where their inner world is in harmony and balance with the outer one. 

The other ten per cent did not give their opinion about the analyzed figure, for 

they could not get the dimension it represents.    

The second figure presented to the students in the questionnaire is Figure 3. 

 

 

 

Figure 3. Characterization of the assessment 2 process. 

 

 

All interviewees understood Figure 3 as a personal, intimate representation of 

teacher and student. A teacher dazzled by a particular student creates a type of 

assessment or a teaching system converging to a particular student — a model — 

without worrying about the others. Even though knowing that the only one to be 

benefited is this particular learner, such a teacher seems to be content with this situation.   



30 

 

Other interviewees said that such a situation is a problem not confined to the 

classroom; it reaches other assessment systems in the world, when assessors use schools 

from different cultures, social groups, and social class, in addition to other analogical 

aspects. The learning institution which is viewed as a model to the specialists is an 

inspiration to the making of assessments for itself and for the others.     

Indeed, a model of school should be a source for the creation of an exemplar 

methodology. But not all schools have enough financial resources to keep the standards 

of a learning method which is taken as a model. As a result, schools that do not take part 

of an adequate teaching and learning system are excluded from an international 

assessing process. Ten per cent of the interviewees added that teachers should design 

their classes so that to raise all students interest and to make them feel comfortable to 

take part in the class and expose ideas  

Figure 4 is the last one of the questionnaire answered by the students.  

 

 

 

Figure 4. Characterization of the assessment 3 process. 

 

In a general percentage, all students understanding figure 4 the same way. They 

said that in a classroom students can get grades from zero to ten. Those ones getting 

lower grades get “smashed” by the ones that get higher grades. This would reinforce a 

hierarchy that is a “natural selection” law: the stronger survives.  

Some said that not always a zero-grade student’s knowledge is inferior to a ten-

grade student’s. However, due to the indifference towards the former, he/she is viewed 

as unable to perform the student role. As result, such a view leads to a phenomenon 

known as school abandonment.  
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The conclusion is that the assessment system fails because of many motives 

already pointed in studies on school assessment. Although data will not be always 

satisfactory, one thing can be stated: assessment is unable to show how much a student 

learned, unless the teacher assesses the level of learning of each learner individually.   
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EIXO 2 - CURRÍCULO, FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES E PROFISSIONALIZAÇÃO 

DOCENTE 

 

SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL: UMA PROPOSTA 

DIDÁTICA NA FORMAÇÃO INICIAL EM PEDAGOGIA 

 

Denísia Ardila Geness – FACIP/UFU 

Ana Kelly Silva Arantes – FACIP/UFU 

Itamiram Betânia de Souza – FACIP/UFU 

 

A presente investigação passa pelas lentes da formação inicial das autoras em Pedagogia 

da FACIP/UFU. Permeando as idéias e teorizações de Piaget (1971) no que se refere à 

construção do conhecimento matemático, buscou-se como objeto de pesquisa o Material 

Dourado, a fim de vislumbrar suas potencialidades no processo de ensino e 

aprendizagem do sistema de numeração decimal. 

De acordo com Nunes (2000), a formação inicial, cuja finalidade última centra-se na 

produção do profissional do ensino que, mediante seus objetivos e a organização do 

trabalho pedagógico, propicia determinadas bases de preparação, habilitando o futuro 

professor para o exercício da profissão docente. Bases que são construídas a partir do 

domínio de certas competências e habilidades científicas e profissionais e de conceitos 

técnicos, pedagógicos, políticos, filosóficos e sociais, veiculados nas instituições 

formadoras. 

Ao pensar nessa realidade acredita-se, concordando com a afirmação de Nunes (2000) 

que os cursos iniciais de formação de professores, querem no âmbito do Ensino Médio, 

quer no Ensino Superior, têm como objetivo produzir a profissão docente, habilitando o 

futuro profissional para o exercício do magistério. Entretanto, são cursos que, já há 

muitos anos, recebem a crítica de propagar um ensino distante das reais necessidades 

formativas dos futuros professores, caracterizando-se, entre outros aspectos, por ser 

propedêuticos; por dicotomizar o par teoria-prática no processo de construção de 

conhecimento; por trabalhar sob o enfoque idealizado de aluno/escola/professor/ensino; 

por efetivar um ensino desvinculado da realidade concreta de nossas escolas, 
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produzindo profissionais desprovidos de fundamentação teórico-metodológica e de 

competência formal e política para o exercício do magistério. 

 Logo, na medida em que esses cursos não conseguem articular os conhecimentos 

teórico-práticos para o desvelamento das questões sócio-econômico-políticas que 

permeiam o processo educativo e que repercutem, sobremaneira, na qualidade do 

trabalho do professor, fortifica-se o entendimento de que os professores não são 

portadores de saberes e habilidades consideradas básicas para o exercício do magistério. 

Reproduzem, portanto, no interior de nossas escolas, uma prática pedagógica dita 

ineficiente e precária, resultante da formação recebida, também esta considerada 

ineficiente e precária, o que leva a creditar-se àquela e a esta a responsabilidade, entre 

outras, pelo baixíssimo aproveitamento da educação básica e pelo caráter excludente da 

escola. 

Dentre as propostas de conteúdos para o ensino fundamental em Matemática, os PCN- 

Matemática (1998) contempla os números e as operações. Neste contexto considera-se 

que ao longo do ensino fundamental os conhecimentos numéricos são construídos e 

assimilados pelos alunos num processo dialético, em que intervêm como instrumentos 

eficazes para resolver determinados problemas e como objetos que serão estudados, 

considerando-se suas propriedades, relações e o modo como se configuram 

historicamente. 

Segundo os PCN (1998) nesse processo, o aluno perceberá a existência de diversas 

categorias numéricas criadas em função de diferentes problemas que a humanidade teve 

que enfrentar: números naturais, números inteiros positivos e negativos, números 

racionais (com representações fracionárias e decimais) e números irracionais. À medida 

que se deparar com situações- problemas – envolvendo adição, subtração, 

multiplicação, divisão, potenciação e radiação, ele irá ampliando seu conceito de 

número. 

Com relação às operações, o trabalho a ser realizado se concentrará na compreensão dos 

diferentes significados de cada uma delas, nas relações existentes entre elas e no estudo 

reflexivo do cálculo, contemplando diferentes tipos: exato e aproximado, mental e 

escrito. 

Considerando as afirmações anteriores e pensando em uma formação inicial com 

significado dentro da proposta de Nunes (2000), foi proposto às autoras uma 

investigação teórico-bibliográfica pela professora Cristiane Coppe de Oliveira, docente 

responsável pela disciplina Construção do Conhecimento matemático, contemplando 

parte da avaliação da mesma no primeiro semestre de 2009. A proposta de investigação 
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pautou-se na busca das possibilidades e potencialidades didáticas, por meio da pesquisa 

qualitativa de cunho bibliográfico, da utilização do material dourado, permeando as 

teorizações piagetianas. Ainda propunham-se em fazer uma releitura das operações 

elementares em Matemática (adição, subtração, multiplicação e divisão) por meio do 

material dourado, a fim de atribuir significados para o aprendizado formal dos 

algoritmos dessas operações. 

Desse modo, o foco principal da investigação revelou-se na atribuição de significados 

que se pode dar às operações aritméticas elementares (adição, subtração, multiplicação e 

divisão), com a utilização do material dourado, estabelecendo uma relação entre 

algoritmo e senso numérico, ao observarmos os quatro estágios de desenvolvimento 

piagetianos. 

          O Material Dourado foi desenvolvido pela médica e educadora italiana Maria 

Montessori (1870-1952), a princípio para crianças excepcionais, mais tarde sendo 

desenvolvido para crianças normais. Segundo Montessori (ano) a criança tem a 

necessidade de mover-se com liberdade dentro de certos limites, desenvolvendo sua 

criatividade no enfrentamento pessoal com experiências e materiais. Inicialmente 

chamado Material das Contas Amarelas, onde as unidades são representadas por contas 

amarelas, a dezena é formada por uma barra de 10 contas enfiadas num arame bem 

duro. Esta barra é repetida 10 vezes em dez outras barras ligadas entre si, formando um 

quadrado de 10, somando o total de cem, a centena. Finalmente, dez quadrados 

sobrepostos e ligados formando um cubo de 10, Isto é 1000, milhar. As crianças ficaram 

fascinadas e entusiasmadas pelos trabalhos com os números, particularmente com o 

sistema decimal, pôde-se afirmar que os exercícios de aritmética se tornaram 

apaixonantes. Atualmente, o Material Dourado é encontrado em Madeira, onde as 

unidades são cubinhos de madeira, as dezenas barrinhas de 10 cubinhos, a centena uma 

placa de 100 cubinhos, e a milhar, um cubo, que compreende 10 placas de 10 cubinhos. 

Ao final da investigação as autoras consideram que um aspecto relevante no recurso 

sugerido é o desafio genuíno que ele provoca no aluno, o interesse e o prazer; que frente 

ao pensamento Piagetiano, coloca-se o Material Dourado Montessori, como recurso 

didático que se destina a atividades que auxiliam o ensino e a aprendizagem do sistema 

de numeração decimal posicional e dos métodos para efetuar as operações 

fundamentais, ou seja, os algoritmos e que no ensino tradicional, as crianças acabam 

“dominando” os algoritmos a partir de “treinos” cansativos, sem compreensão das 

idéias utilizadas, o que não ocorre com o Material Dourado, pois as relações numéricas 
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abstratas passam a ter uma imagem concreta, obtendo além da compreensão dos 

algoritmos o desenvolvimento do raciocínio e um aprendizado agradável. 

Sendo assim, é importante que os recursos didático-pedagógicos façam parte da cultura 

escolar de investigação, no âmbito da formação inicial fortalecendo as articulações dos 

conhecimentos teórico-práticos para o desvelamento das questões sócio-econômico-

políticas que permeiam o processo educativo e que repercutem, sobremaneira, na 

qualidade do trabalho do futuro professor (Nunes, 2000), cabendo ao professor analisar 

a potencialidade educativa dos mesmos e os aspectos curriculares (competências e 

habilidades) que se deseja desenvolver. 
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DECIMAL NUMBERING SYSTEM: A PROPOSAL IN THE 

DIDACTIC TRAINING IN PEDAGOGY 
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Itamiram Betânia de Souza – FACIP/UFU 

 

This research is the lens of the initial training of the authors in the Pedagogy 

FACIP / UFU. Permeating the ideas and theories of Piaget (1971) regarding the 

construction of mathematical knowledge, it was the object of the search Golden 

Material, to see its potential in the process of teaching and learning of the decimal 

numbering system. 
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According to Nunes (2000), initial training, the ultimate focus on the production 

of professional education which, by its objectives and organization of educational work, 

provides some basis for preparation, enabling the future teachers to the profession 

teacher. Bases are constructed from the domain of certain skills and abilities and 

professional scientific and technical concepts, educational, political, philosophical and 

social, in running educational institutions. 

When thinking in reality it is believed, agree with the statement Nunes (2000) 

that courses of initial teacher training, either as part of high school, both in Higher 

Education, are designed to produce the teaching profession, enabling the future 

professional for the year of teaching. However, they are courses that already for many 

years, receive a critique of a spread of distant education training needs of future 

teachers, featuring, among other things, to be propaedeutic; dichotomized by the pair 

theory-practice in the construction of knowledge, for work under the idealized approach 

of student / school / teacher / school, an effective education released by the reality of 

our schools, producing professional devoid of theoretical and methodological grounds 

and formal expertise and policy for the Office of the teaching. 

So, in that these courses can not articulate the theoretical and practical 

knowledge for the unveiling of the issues, socio-economic policies which permeate the 

educational process and that impact, particularly as the work of the teacher, it 

strengthens the understanding of that teachers are not carriers of knowledge and skills 

considered basic to the pursuit of teaching. Reproduce, therefore, within our schools, 

teaching such a precarious and inefficient, resulting from the training, as well as 

inefficient and weak, which leads to credit and that this is the responsibility, among 

others, at very low use of basic education and the exclusionary character of the school. 

Among the proposals for the content of basic education in mathematics, the 

NCP-Mathematics (1998) includes the numbers and operations. In this context it is 

considered that over the elementary school is constructed and numerical knowledge 

assimilated by the students in a dialectical process, involving as effective tools to solve 

certain problems and as objects to be studied, considering their properties, relationships 

and how as shape historically. 

According to the NCP (1998) in this process, students realize the existence of 

various numerical created for different problems that humanity had to face: natural 

numbers, positive and negative whole numbers, rational numbers (with fractional and 

decimal representations) and irrational numbers. As you encounter situations-problems - 
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involving addition, subtraction, multiplication, division, empowerment and radiation, it 

will expand its concept of number. 

Regarding operations, the work to be undertaken will focus on understanding the 

different meanings of each one, the relations existing between them and the study 

reflective of the calculation, including different types: exact and approximate, mental 

and written 

Considering the previous statements and thinking of training with a meaning 

within the proposed Nunes (2000), the authors proposed was a theoretical and research 

literature by Professor Coppe Cristiane de Oliveira, teaching for mathematical discipline 

Construction of Knowledge, including the assessment the same in the first half of 2009. 

The proposed research is guided in the search of possibilities and potential teaching, 

through the nature of qualitative research literature, the use of gold material, permeating 

the theories Piaget. Also proposed is to make a reassessment of the basic operations in 

mathematics (addition, subtraction, multiplication and division) using the gold material 

in order to give meaning to the formal learning algorithms for these operations. 

Thus, the main focus of research has been the assignment of meanings that can 

give the basic arithmetic operations (addition, subtraction, multiplication and division) 

with the use of gold material, establishing a relationship between sense and numerical 

algorithm, the observe the four Piagetian stages of development. 

The material was developed by Golden and medical Italian educator Maria 

Montessori (1870-1952), the principle for exceptional children, later being developed 

for normal children. According Montessori (year) the child has the need to move freely 

within certain limits, developing their creativity in coping with personal experiences 

and materials. Originally called Yellow Material Accounts, where the units are 

represented by yellow accounts, a dozen is made up of 10 accounts a bar stuck in a wire 

and hard. This bar is repeated 10 times in ten other bars linked together, forming a 

square of 10, adding a total of one hundred, a hundred. Finally, ten overlapping and 

connected forming a cube of 10, This is 1000, thousands. The children were fascinated 

by and enthusiastic work with numbers, particularly with the decimal system, it was 

said that the exercises in arithmetic became fascinating. Currently, the material is found 

in the Golden Wood, where the units are cubes of wood, the tens Barrinha of 10 cubes, 

hundred to a plate of 100 cubes, and thousands, a cube, which comprises 10 cards from 

10 cubes. 

At the end of the research the authors consider that an issue in the appeal suggested is 

the real challenge that it causes the student, interest and pleasure and that facing the 
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Piagetian thought, there was the Montessori Material Golden, a resource aimed at 

teaching activities that support the teaching and learning of decimal positional 

numbering system and methods for performing basic operations, ie the algorithms and 

that the traditional teaching, the children end up "dominating" the algorithms from 

"training" strenuous, without understanding of the ideas used, as occurs with the 

Material Dourado, as the abstract numerical relations will have a concrete image, 

getting beyond the understanding of the development of reasoning algorithms and a 

learning enjoyable. 

It is therefore important that the teaching-learning resources are part of school 

culture research, as part of initial strengthening the articulation of theoretical and 

practical knowledge for the unveiling of the issues, socio-economic policies which 

permeate the educational process and that impact , particularly as the work of future 

teachers (Nunes, 2000), and the teacher to examine the educational potential of these 

aspects and the curriculum (skills and abilities) that you want to develop. 
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EIXO 3 – POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTÃO E 

AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

 

 

O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO NA PERCEPÇÃO DOS 

PROFESSORES DA ESCOLA PÚBLICA 

 

Karine Cristina Marques Souza (FACIP-UFU) 

(karinemarquessouza@hotmail.com)  

 

Valéria Moreira Rezende (FACIP-UFU) 

(valeria@pontal.ufu.br) 

 

Este trabalho é resultado de uma pesquisa realizada numa escola pública de rede 

Estadual de Ituiutaba - MG, onde se procurou entender qual a percepção que o 

professores têm sobre o Projeto Político Pedagógico (PPP) na escola. A necessidade de 

desenvolver este trabalho partiu das inquietações de um grupo de alunas sobre o modo 

como os professores conhecem, elaboram e aplicam as proposições do PPP na 

comunidade escolar. No desenvolvimento da pesquisa percebeu-se a importância da 

participação de todos, no processo de elaboração e implantação do PPP como integrante 

da construção da autonomia dos professores, alunos e de todos os envolvidos no 

processo educativo como afirma Vasconcellos (2008), 

 

“o projeto educacional é, claramente um documento de planificação 

escolar que poderíamos caracterizar do seguinte modo: de longo prazo 

quanto a sua duração; integral quanto a sua amplitude, na medida em que 

abarco todos os aspectos da realidade escolar; flexível e aberto; 

democrático porque elaborado de forma participativa e resultado 

consenso. (Vasconcellos p.169)” 

 

Este estudo foi orientado pelas leituras realizadas na disciplina Planejamento 

Educacional, vinculada ao componente curricular Projeto Integrado a Prática Educativa 
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- PIPE III, no terceiro período do Curso de Pedagogia na Universidade Federal de 

Uberlândia, Campus do Pontal FACIP. A escolha foi livre para os grupos, entre tanto 

percebemos a importância de indagar sobre esse determinado tema, As concepções que 

os professores têm sobre o Projeto Político Pedagógico (PPP) na escola, e sua relação 

com sua prática pedagógica. 

O referencial teórico que orientou esta pesquisa baseia-se nos estudos de 

Vasconcellos (2008), Veiga (2003), Gemerasca e Gandin (2002), Bordenave (1995), 

Gandin (2001) e Pinheiro (2007). Os referidos autores descrevem o princípio de 

elaboração, implantação do PPP e a necessária participação de todos na escola, assim 

como de toda a comunidade que freqüenta a escola, tais como: pais, alunos, visinhos a 

comunidade em geral, a partir desta participação acredita se sanar tais dificuldades que a 

escola enfrenta no seu cotidiano escolar. 

O objetivo desse trabalho foi investigar sobre como os profissionais da educação 

entendem o PPP em sua dimensão conceitual e a importância de sua aplicabilidade na 

escola. O PPP entendido como um plano global da escola que envolve de forma efetiva 

a participação do professor e de todo o quadro de funcionários do âmbito escolar, todo o 

processo de elaboração implantação, acompanhamento e avaliação, assim como em 

todas as tomadas de decisões. Este é um campo minado e o desafio parte da falta de 

compreensão dos professores, gestores e todos que acercam o tema, sobre a necessidade 

desta conscientização, o que interfere de modo significativo em sua prática docente. 

A metodologia utilizada foi análise documental, entrevistas semi-estruturadas e 

observações dirigidas com professores, alunos, equipe pedagógica e equipe gestora da 

escola aqui denominada como “Escola Beta”.    

Os resultados confirmam a hipótese de que os professores não conhecem o que é 

o Projeto Político Pedagógico e muito menos a sua finalidade. Atribuem 

responsabilidade deste desconhecimento à equipe gestora e equipe pedagógica, mas 

nada fazem para mudá-la, sendo que é responsabilidade de todos os que interferem 

direto ou indiretamente na escola. Sabendo que: 

 

“O projeto político-pedagógico mostra a visão macro do que a instituição 

escola pretende ou idealizam fazer, seus objetivos, metas e estratégias 

permanentes, tanto no que se refere às suas atividades pedagógicas, como 

às funções administrativas. Portanto, o projeto político-pedagógica faz 

parte do planejamento e da gestão escolar”. (Betini 2005 p.38) 
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O autor confirma a visão ampliada do PPP diante sua elaboração muitas vezes 

simplificada e reduzida pelos elaboradores e escolas pesquisadas. Percebe se um 

inconsciente coletivo que não oportuniza uma participação efetiva da comunidade 

educativa na elaboração de sua proposta pedagógica de forma critica consciente e 

transformadora. A escola ainda transita no campo das indefinições no que tange a 

construção de uma educação democrática, participativa e construção da autonomia.  

A maioria dos entrevistados confunde o PPP com o Projeto de Intervenção 

Pedagógica – PIP que abrange apenas conteúdo e metas a serem a tingidas a cerca dos 

conteúdos e notas. Esta constatação possibilita inferir que os professores estão cada vez 

mais descrentes de tudo que possa “acumulá-los” em tarefas que dispersam o foco de 

suas atividades, pois alegam ganhar pouco por isso trabalham os três períodos e não tem 

tempo para discutirem um plano que será engavetado, ou seja, sem nenhuma utilidade.  

O PPP é visto como uma penosa tarefa que pouco ou nada contribuem para a 

melhoria de sua prática docente. Ao contrário, eles dedicam-se a executar uma sucessão 

de ações desconexas, individualistas e pouco significativas.  

Constatou-se que os professores estão imersos num inconsciente coletivo que 

limita/impede a busca de melhorias no âmbito da coletividade, pretendida pelo PPP. 

Verificou-se ainda que paira um descontentamento generalizado entre os professores, o 

que determina a incidência de um fazer docente solitário, sem reflexão e portanto sem 

possibilidade de mudança. Enquanto não terem consciência do que abrangem o PPP 

nem mesmo a sua importância continuaram nesta inconsciência de que nada contribui a 

construção e efetivação do PPP para o âmbito escolar. Para uma conscientização 

necessita antes de mais nada de um embasamento teórico/metodológico para uma 

elaboração coletiva, democrática, assim poderá haver uma valorização, ou melhor, 

afirmando uma efetivação e elaboração coletiva do PPP. 

 

Palavras chaves: Projeto Político Pedagógico – Professores – Prática pedagógica. 
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This work is a result of research conducted in a public school network of State Ituiutaba 

- MG, which aimed to understand what the perception that teachers have on the Political 

Pedagogical Project (PPP) in school. The need to develop this work from the concerns 

of a group of students on how the teachers know, draw up and implement the proposals 

of the PPP in the school community. In developing the research realized the importance 

of participation, in the drafting and implementation of PPPs as part of the construction 

of the autonomy of teachers, students and everyone involved in the educational process 

as claimed Vasconcellos (2008), 

"The educational project is clearly a planning document for school we 

could characterize as follows: long-term in duration, as its full extent in 

that covers all aspects of the school, flexible and open, democratic as 

prepared in a participatory manner and consensus result. (Vasconcellos 

p.169) " 

This study was guided by the readings taken in the discipline Planning Education, 

linked to the curriculum component to Practice Project Integrated Education - PIPE III, 

in the third period of the Course of Pedagogy at the Federal University of Uberlandia, 

Campus do Pontal FACIP. The choice was free for groups, and both realized the 

importance of asking about this particular subject, the concepts that teachers have on the 

Political Pedagogical Project (PPP) in school, and their relationship with their 

pedagogical practice. 

The theoretical framework that guided this research is based on studies of Vasconcellos 

(2008), Veiga (2003), Gemerasca and Gandin (2002), Bordenave (1995), Gandin (2001) 
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and Pinheiro (2007). These authors describe the principle of development, 

implementation of the PPP and the necessary participation of all in school, and 

throughout the community that attends the school, such as: parents, students, neighbors 

community in general, from this participation is believed remedy such difficulties that 

schools face in their everyday school life. 

The aim of this study was to investigate how education professionals understand the 

PPP in its concept and importance of its applicability in schools. The PPP understood as 

a comprehensive plan involving the school in an effective participation of the teacher 

and the whole frame of the scope of school officials, the whole process of developing 

implementation, monitoring and evaluation, and in all decision making. This is a 

minefield and challenge the lack of understanding of teachers, managers and everyone 

on the subject, about the need for this awareness, which interferes in any significant way 

in their teaching practice. 

The methodology used was documentary analysis, semi-structured interviews and 

observations made with teachers, pupils, teaching staff and management team of the 

school here known as "Beta School. 

The results confirm the hypothesis that teachers do not know what is the Political 

Pedagogical Project, much less their purpose. Attribute responsibility for this 

knowledge to the team manager and team teaching, but do nothing to change it, which is 

the responsibility of all involved directly or indirectly in school. Knowing that: 

"The political-pedagogic project shows the macro vision of the institution 

or school wants to idealize do, their goals, targets and strategies 

permanent, both in regard to his teaching activities, and for 

administrative functions. Therefore, the political-pedagogical project is 

part of the planning and school management. " (Betini 2005 p.38) 

The author confirms the broader view of its drafting PPP forth often simplified and 

reduced by manufacturers and schools surveyed. Understand whether a collective 

unconscious that does not nurture an effective participation of the educational 

community in the preparation of its proposal in a critical educational and conscious 

processing. The school also moves in the field of unknowns with regard to building a 

democratic education, participation and construction of autonomy.  

Most confuse the PPP with the Pedagogical Intervention Project - IPP which includes 

only content and goals to be dyed to some of the content and notes. This finding allows 

to infer that teachers are increasingly skeptical of everything that is "accumulated them" 
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on tasks that scatter the focus of its activities, because so little gain allege the three 

works and has no time to discuss a plan that quod is, ie without any use. 

The PPP is seen as a painful task that little or nothing to contribute to improving their 

teaching practice. Rather, they are dedicated to perform a series of disconnected actions, 

individual and small. 

It was found that teachers are immersed in a collective unconscious that limits / 

prevents the search for improvements within the community, sought by the PPP. It was 

also faced a widespread discontent among teachers, which determines the incidence of a 

solitary teacher to do, without reflection and therefore no possibility of change. Until we 

are aware of covering the PPP nor the continued importance of this unconsciousness 

that nothing contributes to building and execution of PPP for the school context. 

Awareness for a need first and foremost a theoretical / methodological development for 

a collective, democratic, so there may be a recovery, or better, saying a collective 

realization and development of PPP. 

 

Keywords: Pedagogical Political Project - Teachers - Practice teaching. 
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Este trabalho tem como objetivo conhecer e refletir a realidade social de Ituiutaba-MG, 

sob a luz dos princípios freireanos. Tomou-se como base de análise e reflexão o PBF - 

Programa Bolsa Família - do Governo Federal. Como fundamentação, foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica, principalmente com Freire (1976), (1983), (2008), pois são suas 

reflexões que nortearão o trabalho, e Suplicy (2002), que apresenta alguns argumentos 

sobre renda mínima. Além disso, houve uma análise documental do PBF a fim de 

verificar os critérios de inclusão e seleção e as condicionalidades do benefício. Essa 

análise se deu pelos textos presentes no site do Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome, e com um questionário respondido pela prefeitura municipal de 
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Ituiutaba-MG. Realizou-se, também, uma investigação de campo, em que se buscou 

conhecer algumas famílias beneficiadas, realizando uma entrevista semi-estuturada. O 

PBF apresenta certas condicionalidades que devem ser seguidas para garantir o 

recebimento do benefício. No entanto, o que se percebe é que essas condicionalidades, 

ou mesmo o valor recebido, não podem garantir “conquista da cidadania” nem, 

tampouco, contribuir para a “erradicação da extrema pobreza”, assim como afirma os 

documentos do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O que foi 

observado na visita às famílias beneficiadas foi que, mesmo valorizado por elas, o 

benefício não traz as garantias que prega. As dificuldades e problemas econômicos que 

vivenciam são visíveis, pois a maioria dos lares não tem estruturas básicas que 

permitam a saúde e o bem-estar. Além disso, a maior preocupação dessas famílias é 

garantir a alimentação do dia seguinte. Outro ponto que merece destaque, é que nem 

todos os que procuram a prefeitura do município e que se enquadram nos critérios 

estabelecidos para o recebimento do benefício, são atendidos. A porcentagem de 

atendimentos é de 70%, em Ituiutaba. Assim, os outros 30% da população que procura o 

recurso, não o conseguem, contradizendo, mais uma vez, o discurso do governo de 

erradicação da extrema pobreza. Para os beneficiados o programa se caracteriza como o 

“salvador da pátria”. Quando perguntados se o recurso era suficiente, responderam que 

estão satisfeitos: “ajuda na compra de alguma coisa pra comer, material escolar, um gás 

que ta faltando...” No entanto, o valor recebido é baixo e em alguns casos houve, ainda, 

maior redução. Com essa aparente satisfação, o governo faz o que quer e como quer, 

mantendo a situação de opressão, mantendo o status quo. As famílias demonstram medo 

de perder essa renda, procurando seguir toda a normatização estabelecida pelo 

programa. Estando alienadas politicamente, as famílias são incluídas nessa 

“generosidade”, que as reafirmam à condição de oprimidos, tornando-os inconscientes 

ao sistema econômico mundial consumista e desumano. O sujeito permanece em estado 

de consciência ingênua. Desse modo, assim como afirma Freire (1983), revelam certo 

simplismo, na interpretação dos seus problemas. Percebe-se esse simplismo, o qual se 

refere o autor, no conformismo dessas famílias, permanecendo acríticas perante o 

quadro social que lhes é imposto, observando-se, com efeito, um quadro de profunda 

alienação a que estão submetidas. Esse medo e conformismo, observado nas famílias 

visitadas, mostra, assim como escreve Paulo Freire (2008), que nessa estrutura 

dominadora, os oprimidos temem a liberdade, pois ainda não estão conscientes e 

capazes de correr os riscos de assumi-la. Dessa forma, não se permitem nem ao menos 

sonhar, ou planejar um futuro mais digno. Ao serem perguntadas sobre seus sonhos e 
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planos para o futuro, todas demonstraram certa hesitação, pois certamente não 

costumam fazer esse tipo de reflexão. A maioria respondeu simplesmente ter o sonho da 

casa própria. Uma única mãe disse que queria ver seus filhos “estudados”.  Numa outra 

família com sete crianças, a mãe afirmou que seu sonho e plano para o futuro eram 

apenas que seus filhos tivessem “a barriga cheia”. Na necessária conscientização do 

oprimido, entra a ação do trabalhador social que opta pela mudança, referindo-se à 

responsabilidade do profissional da educação perante a sociedade. Esse profissional que 

desenvolve suas atividades e compromissos para colaborar com um processo de 

transformação, que busca uma visão crítica da realidade concreta, pode realizar, em 

solidariedade com os que estão desumanizados, a desmistificação da realidade 

distorcida, provocando o descobrimento da verdadeira dimensão na qual está imerso o 

trabalhador. Nessa problematização conjunta da realidade cabe à educação oferecer 

oportunidades para que os homens sejam eles mesmos, desenvolvendo neles uma 

consciência crítica que os permita lutar e transformar a realidade. Mas se é necessário 

educar para a cidadania, precisa-se desconstruir essa ideologia dominante, como diz 

Paulo Freire, rejeitar qualquer forma de discriminação e lutar pela autonomia, pela 

liberdade, por um mundo em que seja menos difícil amar. É um processo lento, mas que 

com os esforços de cada um poderá trazer valiosas transformações na sociedade. Sobre 

esse aspecto, Freire (2008) apresenta a pedagogia do oprimido como a possibilidade de 

realizar essa restauração da humanidade roubada do oprimido. Com as visitas às 

famílias beneficiadas evidenciou-se a necessidade de uma pedagogia do Homem, que 

não parta mais dos interesses egoístas dos opressores, mas que se anime de 

generosidade autêntica, de humanização. Que desenvolva no oprimido, a força de lutar 

para “ser mais”, para a conquista de uma sociedade mais justa, sem miséria e 

sofrimento. Conhecer a realidade de Ituiutaba, numa visão mais aprofundada e crítica, 

ou seja, sob a ótica do pensamento freireano, possibilitou confirmar a desumanização 

que homens e mulheres têm sofrido. A sociedade, cuja estrutura se divide na 

contradição opressores-oprimidos (FREIRE, 2008) está carente de conscientização e de 

libertação. Programas como o Bolsa Família, em que não há uma perspectiva de 

transformação da realidade, mas apenas uma forma de “falsa generosidade”, são usados 

para manter essa contradição, garantindo a permanência da injustiça. Faz-se necessário 

continuar essa pesquisa, conhecendo as várias formas assistencialistas usadas pelo 

governo como forma de permanecer nessa realidade. Há outros meios usados como a 

distribuição de cestas básicas e instituições que com o distintivo de filantropia, mas que 

sem reflexão crítica, transformam-se em mais uma arma dos opressores para manter a 
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situação de opressão. Dessa forma, conhecer profunda e criticamente a realidade 

concreta facilitando a busca da sua transformação.  

Palavras-chave: Políticas Sociais; opressão; conscientização 

 

POLÍTICAS SOCIALES EN EL BRASIL: UN ANÁLISIS CRÍTICO A 

LA LUZ DEL PENSAMIENTO FREIREANO 

 

Este trabajo tiene como objetivo conocer y reflexionar sobre la realidad social de 

Ituiutaba – MG, bajo la luz de los principios freireanos. Se tomó como base de análisis 

y reflexión el PBF – Programa Bolsa Familia – del Gobierno Federal. Como 

fundamentos, fue realizada una investigación bibliográfica, principalmente con Freire 

(1976), (1983), (2008), pues son sus reflexiones que nortearán el trabajo, y Suplicy 

(2002), que presenta algunos argumentos sobre renta mínima. Además de esto, hubo un 

análisis documental del PBF a fin de verificar los criterios de inclusión y selección y las 

condiciones del beneficio. Este análisis se dio por los textos presentes en el sitio del 

Ministerio del Desarrollo Social y Combate al Hambre, y con un cuestionario 

respondido por la alcaldía de Ituiutaba – MG. Se realizó, también, una investigación de 

campo, en que se buscó conocer algunas familias beneficiadas, realizando una entrevista 

semi-estructurada. El PBF presenta ciertas condiciones que deben ser seguidas para 

garantizar el recibimiento del beneficio. Sin embargo, lo que se percibe es que estas 

condiciones, o mismo el valor recibido, no pueden garantizar “conquista de la 

ciudadanía” ni, tampoco, contribuir para la “erradicación de la extrema pobreza”, así 

como afirman los documentos del Ministerio del Desarrollo Social y Combate al 

Hambre”. Lo que fue observado en la visita a las familias beneficiadas fue que, mismo 

valorizado por ellas, el beneficio no trae las garantías que dice. Las dificultades y 

problemas económicos que vivencian son visibles, pues la mayoría de los hogares no 

tienen estructuras básicas que permitan la salud y el bienestar. Además de esto, la mayor 

preocupación de estas familias es garantizar la alimentación del día siguiente. Otro 

punto que merece destaque, es que ni todos los procuran la alcaldía de la municipalidad 

y que se encuadran en los criterios establecidos para el recibimiento del beneficio, son 

atendidos. El porcentaje de atenciones es del 70% en Ituiutaba. Así, los otros 30% de la 

población que busca el recurso, no lo consiguen, contradiciendo, una vez más, el 

discurso del gobierno de erradicación de la extrema pobreza. Para los beneficiados el 

programa se caracteriza como el “salvador de la patria”. Cuando preguntados si el 
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recurso era suficiente, respondieron que están satisfechos: “ayuda en la compra de 

alguna cosa para comer, material escolar, un gas que falta…” Sin embargo, el valor 

recibido es bajo y en algunos casos hubo, todavía, mayor reducción. Con esa aparente 

satisfacción, el gobierno hace lo que quiere y como quiere, manteniendo la situación de 

opresión, manteniendo el status quo. Las familias demuestran miedo de perder esa  

renta, procurando seguir todas las normas establecidas por el programa. Estando 

alienadas políticamente, las familias son incluidas en esta “generosidad”, que las 

reafirman a condición de oprimidos, volviéndose inconscientes al sistema económico 

mundial consumista y deshumano. El sujeto permanece en estado de consciencia 

ingenua. De este modo, así como afirma Freire (1983), revelan cierto simplismo, en la 

interpretación de sus problemas. Se percibe este simplismo, que se refiere al autor, en el 

conformismo de estas familias, permaneciendo sin críticas delante el cuadro social que 

se les impone, observándose, con efecto, un cuadro de profunda alienación a que está 

sometidas. Este miedo y conformismo, observado en las familias visitadas, muestra, así 

como escribe Paulo Freire (2008), que en esta estructura dominadora, los oprimidos 

temen la libertad, pues aún no están conscientes y capaces de correr los riesgos de 

asumirla. De esta forma, no se permiten ni al menos soñar, o planear un futuro más 

digno. Al ser preguntadas sobre sus sueños y planes para el futuro, todas demuestran 

cierta hesitación, pues ciertamente no suelen hacer este tipo de reflexión. La mayoría 

respondió simplemente tener el sueño de la casa propia. Una única madre dijo que 

quería ver a sus hijos “estudiados”. En otra familia con siete niños, la madre afirmó que 

su sueño y plan para el futuro eran apenas que sus hijos tuviesen “la barriga llena”. En 

la necesaria tomada de consciencia del oprimido, entra la acción del trabajador social 

que opta por la mudanza, refiriéndose a la responsabilidad del profesional de la 

educación delante de la sociedad. Este profesional que desarrolla sus actividades y 

compromisos para colaborar con un proceso de transformación, que busca una visión 

crítica de la realidad concreta, puede realizar, en solidariedad con los que están 

deshumanizados, la desmitificación de la realidad destorcida, provocando el 

descubrimiento de la verdadera dimensión en la cual está inmerso el trabajador. En esta 

problematización conjunta de la realidad cabe a la educación ofrecer oportunidades para 

que los hombres sean ellos mismos, desarrollando en ellos una consciencia crítica que 

les permita luchar y transformar la realidad. Pero es necesario educar para la ciudadanía, 

se hace necesario desconstruir esa ideología dominante, como dice Paulo Freire, 

rechazar cualquier forma de discriminación y luchar por la autonomía, por la libertad, 

por un mundo en que sea menos difícil amar. Es un proceso lento, pero que con los 
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esfuerzos de cada un podrá traer valiosas transformaciones en la sociedad. Sobre este 

aspecto, Freire (2008) presenta la pedagogía del oprimido como la posibilidad de 

realizar esta restauración de la humanidad robada del oprimido. Con las visitas a las 

familias beneficiadas se evidenció la necesidad de una pedagogía del Hombre, que no 

parta más de los intereses egoístas de los opresores , pero que se anime de generosidad 

auténtica, de humanización. Que desarrolle en el oprimido, la fuerza de luchar para “ser 

más”, para la conquista de una sociedad más justa, sin miseria y sufrimiento. Conocer la 

realidad de Ituiutaba, en una visión más profunda y crítica, o sea, bajo la óptica del 

pensamiento freireano, posibilitó confirmar la deshumanización que hombre y mujeres 

sufren. La sociedad, cuya estructura se divide en la contradicción opresores-oprimidos 

(FREIRE, 2008) está carente de tomar consciencia y de libertad. Programas como el 

Bolsa Familia, en que no hay una perspectiva de transformación de la realidad, pero 

apenas una forma de “falsa generosidad”, son usados para mantener esa contradicción, 

garantizando la permanencia de injusticia. Se hace necesario continuar esa 

investigación, conociendo las varias formas de asistencia usadas por el gobierno como 

forma de permanecer en esta realidad. Hay otros medios usados como la distribución de 

cestas básicas e instituciones que con el distintivo de filantropía, pero que sin reflexión 

crítica, se transforman en más un arma de los opresores para mantener la situación de 

opresión. De esta forma, conocer profunda y críticamente la realidad concreta 

facilitando la búsqueda de su transformación.  

 

Palabras-clave: Políticas Sociales; opresión; conscientización. 
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O objetivo deste trabalho é relatar alguns aspectos de importância da disciplina Teoria e 

Método no meio acadêmico. Os dados desta análise provem da experiência vivida por 

pelo primeiro autor na disciplina Teoria e Método no primeiro semestre de 2009 no 

Curso de Geografia da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal/UFU, a análise foi 

feita com o apoio de bibliografia de especialistas da área. A disciplina “Teoria e 

Método”, ministrada em diversos cursos no meio acadêmico, é de suma importância 

para a formação do estudante. Nesse sentido, por meio das leituras e debates realizados 

no contexto da disciplina “Teoria e Método” do curso de Geografia, abordaremos a 

seguir quatro pontos fundamentais tratados na disciplina: os diferentes tipos de 

conhecimento, o papel da linguagem, os erros e ilusões presentes no processo de 

construção do conhecimento e os diferentes métodos científicos. Inicialmente, é preciso 

compreender as diferenças e semelhanças existentes entre os principais tipos de 

conhecimento: o filosófico, o científico, o religioso e o senso comum. Segundo Marconi 

e Lakatos (1982), a ciência não é o único caminho de acesso ao conhecimento e à 

verdade, uma vez que cada tipo de conhecimento contém suas particularidades, 

contribuindo de diferentes formas para as reflexões de pesquisadores, professores e 

alunos. Nesse âmbito, as autoras fazem uma correlação entre o conhecimento popular e 

o científico: “um mesmo objeto ou fenômeno - uma planta, um mineral, uma 

comunidade ou as relações entre chefes e subordinados - pode ser matéria de 

observação tanto para o cientista quanto para o homem comum, o que leva um ao 

conhecimento científico e o outro ao popular e vulgar são as formas de observação”. O 

mesmo acontece com o conhecimento filosófico e o religioso: o primeiro é voltado para 

razão, baseado em experiências e não na experimentação, já o segundo é inspiracional, 

baseado na teologia e em forças divinas. O que difere o conhecimento científico dos 

outros é o fato deste ser metodicamente adquirido e sistematizado em busca de uma 

explicação racional e objetiva da realidade, enquanto os outros são valorativos e 

baseados em idéias e hipóteses, muitas vezes fortemente influenciados pelo sujeito. Mas 

isso não quer dizer que um tipo de conhecimento é melhor que o outro, pois cada um 

tem sua contribuição, dentro de suas limitações. O conhecimento científico, por 

exemplo, pode receber contribuições da filosofia, da religião e até mesmo do censo 

comum. Cabe ressaltar também que não se pode falar em conhecimento sem destacar o 

papel da linguagem, como aponta Sposito (2004). Esse autor destaca o quanto a 

linguagem é importante nas suas dimensões simbólica, complexa e compósita. No que 

se refere à linguagem simbólica, o autor diz que esta representa o significado das coisas 

através de sons e signos, que variam entre diferentes idiomas, mas que se referem a 
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coisas de acordo com a própria formação cultural das pessoas. A linguagem é complexa 

porque ao se referir às coisas, pode exprimir características minuciosas ou conjunto de 

coisas e de fenômenos: uma palavra pode ter vários significados e várias palavras 

podem apontar um significado semelhante. Sposito (2004) ainda diz que a linguagem 

pode ser compósita, pois “constrói sobre um conjunto de unidades mais simples, a partir 

de um número finito dessas unidades, ela se desdobra e se multiplica até o infinito 

seguindo um conjunto de regras sintáticas claramente definidas e que variam... de uma 

comunidade lingüística para outra” (GARCIA, 1988, p.53 apud SPOSITO, 2004, p.77). 

Ainda no contexto da disciplina “Teoria e Método”, é importante destacar a questão dos 

erros e ilusões, chamando atenção do pesquisador para que se tome as devidas 

precauções. De acordo com Morin (2000) “todo conhecimento comporta o risco do erro 

e da ilusão. A educação do futuro deve enfrentar os problemas de dupla face do erro e 

da ilusão. O maior erro seria subestimar o problema do erro; a maior ilusão seria 

subestimar o problema da ilusão. O reconhecimento do erro e da ilusão é ainda mais 

difícil, porque o erro e a ilusão não se reconhecem em absoluto como tais”. O autor 

mostra que pode haver diferentes tipos de erros: mentais, intelectuais e da razão. Os 

erros mentais são decorrentes da dificuldade de distinção entre alucinação e percepção, 

da mentira e das falhas da memória. Já os erros intelectuais referem-se à “proteção” 

dada aos erros e ilusões que podem estar presentes em nossos sistemas de idéias 

(teorias, doutrinas e ideologias), agravando-se a situação quando não se aceita a crítica. 

É nesse sentido que os erros da razão são resultantes da não aceitação da crítica e da 

autocrítica, pois é preciso considerar o princípio de incerteza racional, distinguindo 

racionalidade da racionalização. Por fim, destacamos a questão do método: a 

fenomenologia, o positivismo, o historicismo e o marxismo são diferentes tipos de 

métodos filosóficos, ou seja, diferentes “caminhos” para se chegar ao conhecimento 

científico. É nesse sentido que, no contexto da disciplina “Teoria e Método”, o aluno 

precisa compreender que cada um desses caminhos possui um ponto de vista dos 

acontecimentos. Dessa forma, é preciso compreender desde a busca da essência das 

coisas por meio da percepção do sujeito na fenomenologia, até o materialismo histórico 

e dialético do marxismo; do cepticismo e empirismo positivista à ênfase no sujeito e 

fatos históricos do historicismo. Diante do exposto, nota-se que “Teoria e Método” é 

uma disciplina que mostra os possíveis caminhos e os cuidados que um futuro 

pesquisador deve e/ou pode tomar. Por isso ela é válida para qualquer tipo de curso, nos 

diversos tipos de conhecimento, enriquecendo assim a formação do estudante. 
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El objetivo de este trabajo es relatar algunos aspectos de la importancia de la 

asignatura Teoría y Método en el medio académico. Los datos de este análisis provienen 

de la experiencia vivida por el primero autor en la asignatura Teoría y Método en el 

primero semestre de 2009 en el Curso de Geografía de la Facultad de Ciencias 

Integradas del Pontal/UFU, junto con el análisis  bibliográfico del tema. La asignatura 

Teoría y Método, dictada en diversas carreras universitarias, es muy importante para la 

formación del alumno. En este sentido, por medio de la lectura y debates, se abordan 

cuatro puntos fundamentales: (1) los distintos tipos de conocimiento; (2) el papel del 

lenguaje; (3) los errores e ilusiones presentes en el proceso de construcción del 

conocimiento; (4) y los distintos métodos de investigación. Inicialmente, es preciso 

comprender las diferencias y similitudes existentes entre los principales tipos de 

conocimiento: el filosófico, el científico, el religioso y el sentido común. Según 

Marconi y Lakatos (1982), “a ciência não é o único caminho de acesso ao 

conhecimento e à verdade, uma vez que cada tipo de conhecimento contém suas 

particularidades, contribuindo de diferentes formas para as reflexões de pesquisadores, 

professores e alunos”. En este ámbito, los autores hacen una correlación entre el 

conocimiento popular y el científico: “um mesmo objeto ou fenômeno - uma planta, um 

mineral, uma comunidade ou as relações entre chefes e subordinados - pode ser 

matéria de observação tanto para o cientista quanto para o homem comum, o que leva 

um ao conhecimento científico e o outro ao popular e vulgar são as formas de 

observação”. Lo mismo ocurre con el conocimiento filosófico y el religioso: el primero 

está inclinado hacia la razón, basado en experiencias y no en la  experimentación, y el 

segundo es inspirativo, basado en la teología y en fuerzas divinas. Lo que difiere al 

conocimiento científico de los otros es el hecho de este ser metódicamente adquirido y 

sistematizado en la búsqueda de una explicación racional y objetiva de la realidad, en 
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cuanto los otros son peyorativos y basados en ideas y hipótesis, muchas veces 

fuertemente influenciados por el sujeto. Mas eso no es decir que un tipo de 

conocimiento es mejor que otro, ya que cada uno tiene su contribución, dentro de sus 

limitaciones. El conocimiento científico, por ejemplo, puede recibir contribuciones de la 

filosofía, de la religión y hasta mismo del sentido común. Cabe resaltar también que no 

se puede hablar de conocimiento sin destacar el papel del lenguaje, como apunta Sposito 

(2004). Ese autor destaca  la importancia del lenguaje en sus dimensiones simbólica y 

compleja. En lo que se refiere al lenguaje simbólico, el autor resalta que este representa 

el significado de las cosas a través de sonidos y signos, que varían entre distintos 

idiomas, y que se refieren  a las cosas de acuerdo con la propia formación cultural de las 

personas. El lenguaje es complejo porque al referirse a las cosas, puede exprimir 

características  minuciosas o conjunto de cosas y de fenómenos: una palabra puede tener 

varios significados y varias palabras pueden apuntar un significado semejante. Sposito 

(2004), asimismo, dice  que el lenguaje puede ser compuesto, pues “constrói sobre um 

conjunto de unidades mais simples, a partir de um número finito dessas unidades, ela se 

desdobra e se multiplica até o infinito seguindo um conjunto de regras sintáticas 

claramente definidas e que variam... de uma comunidade lingüística para outra” 

(GARCIA, 1988, p.53 apud SPOSITO, 2004, p.77). Aún en el contexto de la asignatura 

Teoría y Método, es importante destacar la cuestión de los errores e ilusiones, llamando 

atención del investigador para que se tome las debidas precauciones. De acuerdo con 

Morin (2000) “todo conhecimento comporta o risco do erro e da ilusão. A educação do 

futuro deve enfrentar os problemas de dupla face do erro e da ilusão. O maior erro 

seria subestimar o problema do erro; a maior ilusão seria subestimar o problema da 

ilusão. O reconhecimento do erro e da ilusão é ainda mais difícil, porque o erro e a 

ilusão não se reconhecem em absoluto como tais”. El autor muestra que puede haber 

distintos tipos de errores: mentales, intelectuales y racionales. Los errores mentales son 

recurrentes de la dificultades de distinción entre alucinación y percepción, de la mentira 

y de las fallas de memoria. Los errores intelectuales se refieren a la “protección” dada a 

los errores y ilusiones que pueden estar presentes en nuestros sistemas de ideas (teorías, 

doctrinas e ideologías), agravándose la situación cuando no se acepta la crítica. Es en 

ese sentido que los errores de la razón son resultantes de la no aceptación de la crítica y 

de la auto-crítica, pues es necesario considerar el principio de incertidumbre racional, 

distinguiendo racionalidad de la racionalización. Por último, destacamos la cuestión del 

método: la fenomenología, el positivismo, el historicismo y el marxismo son distintos 

tipos de métodos filosóficos, o sea, distintos “caminos” para llegar al conocimiento 
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científico. Es en ese sentido que, en el contexto de la asignatura Teoría y Método, el 

alumno necesita comprender que cada uno de estos caminos poseen un punto de vista de 

los acontecimientos. De esa forma, es preciso comprender desde la búsqueda de la 

esencia de las cosas por medio de la percepción del sujeto en la fenomenología, hasta el 

materialismo histórico y dialéctico del marxismo; del escepticismo y empirismo 

positivista a la énfasis en el sujeto y fatos históricos del historicismo. Por lo expuesto, 

nótese que Teoría y Método es una asignatura que muestra los posibles caminos y los 

cuidados que un futuro investigador  debe y/o puede tomar. Por eso ella es valida para 

cualquier tipo de curso, en los diversos tipos de conocimiento, enriqueciendo así la 

formación del estudiante. 
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O objetivo deste trabalho é mostrar como foi se desenvolvendo a formação do 

arqueólogo no Brasil,  explicitando a abertura de graduações nessa área em nosso país 

nos últimos cinco anos, e as pós-graduações que já existiam aqui, expondo os lugares 

aonde estes cursos são oferecidos e o porque da ascensão dessa ciência em relação ás 

décadas anteriores. Em um breve relato histórico, a arqueologia começou a se mostrar 

no Brasil pouco após a Segunda Guerra Mundial, graças ás iniciativa de Paulo Duarte, 

fundador da Universidade de São Paulo, onde começa a penetrar no meio acadêmico 

como atividade de pós-graduação, no qual se trataria de ser uma atividade a ser 

desenvolvida pelo pesquisador após a sua formação universitária, em área ligada a 

arqueologia. Mas foi especificamente nas décadas de 60 e 70 que a área foi se firmando, 

relativamente devido após a formação do Programa Nacional de Pesquisas 

Arqueológicas (PRONAPA). “Após essa fase inicial, que abrange o período dos anos 

1950 e 1960, a Arqueologia brasileira insere-se na reforma universitária implantada 

pelos militares. A pós-graduação brasileira passou a seguir o sistema americano, com 

mestrados e doutorados, e a formação em Arqueologia continuou a ser um 

especialização posterior à graduação, com a exceção do curso, nunca reconhecido pelo 
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MEC, na Estácio de Sá, no Rio de Janeiro” (FUNARI,2000, p. 04). Para tornar-se 

arqueólogo atualmente, existem diversos caminhos possíveis. Têm-se hoje os cursos de 

especialização em arqueologia que estão distribuídos pelas regiões Norte (Pará e 

Rondônia), Nordeste (Bahia), Sudeste (Minas Gerais e São Paulo) e Sul (Santa Catarina 

e Rio Grande do Sul). Já os cursos de pós-graduação - Mestrado e Doutorado - são no 

total de seis (quatro mestrado e dois doutorado), soma-se ainda o mestrado da UFMG 

em Antropologia com concentração em Arqueologia, e também o de mestrado e 

doutorado em História da PUC-RS, também com concentração nesta área. Esses cursos 

se encontram: três mestrados (USP, UFRJ e UFMG) e um Doutorado (USP) na região 

sudeste; dois mestrado (UFPI e UFPe) e um Doutorado (UFPE) na região nordeste; no 

sul se têm o pós-graduação em história da PUC. Uns dos primeiros cursos de graduação 

em arqueologia no Brasil foi oferecido pelas Faculdades Integradas Estácio de Sá/ 

FINES, já citada acima, no Rio de Janeiro em 1975 que acabou se fechando no inicio 

dos anos 2000. Á partir desta data, foram criados nove cursos de graduação em 

arqueologia no Brasil, no qual sugere um aumento significativo na demanda por 

profissionais nessa área. Esses nove cursos foram feitos relativamente no ano de 2004 a 

2008, sendo distribuídos nas regiões Norte (UNIR e UEAM), Nordeste (UNIVASF, 

UFPI, UFPE e UFS), no Centro-oeste (UCG) e no Sul (UFPEL e FURG). Apenas o da 

Universidade Católica de Goiás é de cunho privado, as outras são instituições federais e 

estaduais. Outro aspecto a destacar diante dessas aberturas é a falta dessas graduações 

na região sudeste, onde abriga o maior numero de arqueólogos e de pós-graduação em 

nosso país. O problema que se enfoca é que atualmente são poucos os cursos de 

especialização no país, e a demanda vai aumentando ano a ano. Além disso, a carreira 

de arqueologia hoje está orientada para fazer trabalhos de contrato e não de pesquisa. 

Então, a Arqueologia de Contrato multiplicou-se o número de pesquisas no Brasil e os 

lugares de confluência de distintas visões de mundo. “De fato, a política econômica 

pautada, entre outros aspectos, pelo desenvolvimentismo, somada aos poucos recursos 

para as pesquisas acadêmicas, tem levado os arqueólogos a optar por esses projetos, em 

muitos casos, para fomentar suas investigações, manter equipes e equipar laboratórios” 

(BEZERRA, 2008, p. 143). Com isso, é essa a demanda que deveria ser atendida pelos 

novos currículos que foram inseridos no contexto acadêmico das novas graduações. “As 

diferenças entre o currículo da Estácio de Sá, de 1981, e dos cursos de hoje apontam 

para a introdução de disciplinas tais como Arqueologia de Contrato, Administração 

Aplicada à Arqueologia, Legislação Ambiental, Preservação do Patrimônio, Educação 

Ambiental e Educação Patrimonial, que aparecem de uma forma ou de outra em todos 
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os currículos. Os cursos em sua maioria não têm um perfil bem definido. As grades são 

generalistas e incluem algumas das disciplinas acima citadas para, claramente, atender 

as demandas dos grandes projetos” (BEZERRA, 2008, p. 150). Esta maneira de trabalho 

acaba gerando uma formação mais tecnicista, deixando de lado a pesquisa, pois o mais 

importante é o último, que é uma linha de alto valor que deve ser desenvolvido no 

Brasil. “Hoje há uma grande afluência de pessoas não qualificadas para os projetos de 

contrato. A falta de arqueólogos formados tem promovido certa “tecnização” da 

pesquisa arqueológica. A formação de técnicos e auxiliares de campo tem sido um 

caminho para organizar equipes” (BEZERRA, 2008, p. 144). A pesquisa na área de 

arqueologia é muito ampla, e tem diferentes linhas de investigação dentro delas e de 

suas subáreas como a arqueologia histórica, arqueologia subaquática, forense, entre 

muitas outras. (Archer y Bartroy 2006; Bowens 2009; Dupras et al. 2006). Essas linhas 

podem ser desenvolvidas no Brasil e também permite avançar o conhecimento da pré-

história e história de nosso país, como também promover a conscientização e a proteção 

de nosso patrimônio. Portanto, o desenvolvimento das pesquisas e das sub-disciplinas 

que formam o estudo da arqueologia, é preciso ser ampliado nos currículos e nas 

instituições acadêmicas do Brasil, para poder desenvolver melhor e mais preparados 

profissionais nesta área. Para a realização desta pesquisa, foi necessário o levantamento 

de um amplo referencial teórico que abarca o estudo do ensino de arqueologia. Tendo 

tudo isto em consideração, este trabalho propõe aumentar a oferta de lugares para 

estudar arqueologia, pois em nosso país essa área é muito rica e muito pouco 

pesquisada, onde acaba faltando diversas pesquisas em lugares onde são achados sítios 

arqueológicos de bastante grandeza para o meio cientifico tanto nacional como 

internacional, e  também para ampliar o currículo para que se inclua a formação de 

pesquisadores nas universidades brasileiras. "Tornar-se arqueólogo acadêmico, não 

compromete uma remuneração fabulosa, mas oferece oportunidades excepcionais para 

refletir sobre a sociedade, para agir com a comunidade em prol tanto da preservação do 

passado como para a transformação do presente" (FUNARI, 2000, p. 08). 

 

Palavras – chave: ensino na arqueologia - graduação de arqueologia - Brasil. 
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El objetivo de este trabajo es mostrar la necesidad de formar investigadores en el área 

de Arqueología en Brasil. Para ello, se comenzará haciendo una breve reseña histórica 

del surgimiento de esta disciplina en nuestro país, para entender el contexto en que se 

desarrolló, y como actualmente existe la demanda por parte de los estudiantes y 

profesionales en formar investigadores. Por otro lado, se indicarán los lugares donde se 

puede estudiar esta carrera, y cómo fue aumentando en el número de inscriptos en estas 

últimas décadas. La Arqueología comenzó a desarrollarse en Brasil poco después de la 

Segunda Guerra Mundial, gracias a la iniciativa de Paulo Duarte, fundador de la 

Universidad de San Pablo. De esta forma, la arqueología comienza a incorporase en el 

ámbito académico como una actividad de post – graduación llevada a cabo por 

investigadores que finalizaron su formación universitaria. Recién en las décadas de 

1960 y 1970, es que la carrera de Arqueología se va consolidando, más específicamente, 

después de la formación del Programa Nacional de Investigaciones Arqueológicas 

(PRONAPA). “Luego de esa fase incial, que abarca un período entre 1950 y 1960, la 

Arqueología brasilera se inserta en la reforma universitaria implementada por los 

militares. La post – graduación brasilera pasó a seguir el sistema americano, con 

maestrias y doctorados, y la formación en Arqueología continuó hacia una 

especialización posterior a la graduación, con exepción del curso, nunca reconocido por 

MEC, en Estácio de Sá, en Río de Janeiro” (FUNARI,2000, p. 04). Actualmente, se 

puede estudiar arqueología en varios regiones de Brasil: en el Norte (Pará y Rondônia), 

en el Nordeste (Bahia), en el Sudeste (Minas Gerais y San Pablo) y en el Sur (Santa 

Catarina y Río Grande del Sur). En cuanto a los curso de post – gradudación (maestrías 

y doctorados), son un total de seis (cuatro maestrías y dos doctorados), además de una 

maestría en Antropología en la UFMG, con orientación en arqueología, y una maestría – 

doctorado de Historia en la PUC-RS, con orientación en la misma área. Los cursos antes 



60 

 

mencionados se distribuyen de la siguiente manera: tres maestrías (USP, UFRJ y 

UFMG) y un doctorado (USP) en el Sudeste, dos maestrías (UFPI y UFPe) y un 

Doctorado (UFPE) en la región del Nordeste, el Sur posee una post – graduación en 

Historia de la PUC. Las Faculdades Integradas Estácio de Sá/ FINES fue una de las 

primeras instituciones en ofrecer la carrera de grado en Arqueología, en el año 1975 en 

Río de Janeiro, que terminó cerrándose en el 2000. A partir de esta fecha, 

específicamente entre el 2004 y 2008, se abrieron nueve cursos de grado en Arqueología 

en nuestro país, reflejo de un aumento significativo de la demanda por parte de los 

profesionales de esta área. Estos nueve cursos fueron abiertos en distintas regiones: en 

el Norte (UNIR y UEAM), en el Nordeste (UNIVASF, UFPI, UFPE y UFS), en el 

Centro-oeste (UCG) y en el Sur (UFPEL e FURG). Sólo la Universidad Católica de 

Goiás es privada, las demás son de carácter Federal y Estatal. Cabe la pena resaltar que, 

a pesar de las nuevas aperturas recién mencionadas, en donde menos ocurrió este 

cambio es en la región del Sudeste, en donde se encuentra la mayor cantidad 

arqueólogos y de post – graduaciones de nuestro país. Por lo tanto, el problema que se 

intenta resaltar en este trabajo es que actualmente siguen siendo pocos los cursos de 

especialización en el país y la demanda va en aumento año tras año. Asimismo, la 

currícula de Arqueología esta dirigida a formar profesionales que trabajen en el marco 

de la arqueología de Contrato, dejando de lado la formación de investigadores. Es más, 

la Arqueología de Contrato multiplicó el número de investigadores en Brasil y los 

lugares de confluencia de distintas visiones del mundo: “De fato, a política econômica 

pautada, entre outros aspectos, pelo desenvolvimentismo, somada aos poucos recursos 

para as pesquisas acadêmicas, tem levado os arqueólogos a optar por esses projetos, em 

muitos casos, para fomentar suas investigações, manter equipes e equipar laboratórios” 

(BEZERRA, 2008, p. 143). Es en este sentido que este trabajo resalta esta creciente 

demanda que debería ser resuelta a través de reformas o de nuevas currículas ofrecidas 

por las universidades de nuestro país. “As diferenças entre o currículo da Estácio de Sá, 

de 1981, e dos cursos de hoje apontam para a introdução de disciplinas tais como 

Arqueologia de Contrato, Administração Aplicada à Arqueologia, Legislação 

Ambiental, Preservação do Patrimônio, Educação Ambiental e Educação Patrimonial, 

que aparecem de uma forma ou de outra em todos os currículos. Os cursos em sua 

maioria não têm um perfil bem definido. As grades são generalistas e incluem algumas 

das disciplinas acima citadas para, claramente, atender as demandas dos grandes 

projetos” (BEZERRA, 2008, p. 150). Este tipo de formación termina limitando la 

disciplina arqueológica a un carácter meramente tecnicista, cuando el mayor aporte que 
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puede realizar es a través de la investigación. “Hoje há uma grande afluência de pessoas 

não qualificadas para os projetos de contrato. A falta de arqueólogos formados tem 

promovido certa “tecnização” da pesquisa arqueológica. A formação de técnicos e 

auxiliares de campo tem sido um caminho para organizar equipes” (BEZERRA, 2008, 

p. 144). La investigación en el área de arqueología es muy amplia, con sus diferentes 

líneas de investigación dentro de ellas y de sus subáreas como ser la arqueología 

histórica, arqueología subacuática, forense, entre muchas otras (Archer y Bartroy 2006; 

Bowens 2009; Dupras et al. 2006). Líneas que pueden ser desarrolladas en Brasil y que 

permitirían avanzar en el conocimiento de la prehistoria e historia nuestro país, como así 

también promover la concientización y protección de nuestro patrimonio. Por lo tanto, 

el desarrollo de la investigación y de las subdisciplinas que conforman en el estudio de 

la Arqueología precisa de ampliar las curriculas de las instituciones académicas en 

Brasil para desarrollar mejor y más preparados profesionales. La metodología utilizada 

para realizar este trabajo fue el relevar un amplio material teórico referido a la 

enseñanza en Arqueología Para finalizar, teniendo en consideración lo anteriormente 

expuesto, este trabajo propone aumentar la oferta de lugares para estudiar la carrera de 

grado y post – grado en Arqueología, ya que nuestro país tiene muchas áreas con gran 

potencial arqueológico para ser investigadas. "Tornar-se arqueólogo acadêmico, não 

compromete uma remuneração fabulosa, mas oferece oportunidades excepcionais para 

refletir sobre a sociedade, para agir com a comunidade em prol tanto da preservação do 

passado como para a transformação do presente" (FUNARI, 2000, p. 08). 

 

Palabras – claves: enseñanza en Arqueología – graduación y pos – graduación en 

Arqueología - Brasil. 
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Estudos feitos sobre a forma de organização e gestão da prática pedagógica 

apontam que o Projeto Político Pedagógico da escola deve ser conhecido, construído 

por todos os envolvidos, ou seja, um compromisso definido e assumido coletivamente. 

Nas palavras de Gadotti: 

  

Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. 

Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se, 

atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade  

em função da promessa que cada projeto contém de estado melhor do  

que o presente. Um projeto educativo pode ser tomado como promessa  

frente a determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis os campos 

de ação possível, comprometendo seus atores e autores. (1994, p. 579)  

 

  Neta perspectiva o tema citado à cima se torna complexo, pois o ato de planejar 

e organizar de forma coletiva parece ainda distante da realidade da escola, ou seja, o 

projeto não é algo que é construído e em seguida arquivado ou encaminhado às 

autoridades educacionais como prova do cumprimento de tarefas burocráticas. Ele é 

construído e vivenciado em todos os momentos, por todos os envolvidos com o 

processo educativo da escola.  

Bordeneve (1986, p. 23) explicita em seus estudos que a participação não se 

aprende pela leitura de textos, nem assistindo conferências ou prelações, ela se aprende 

participando. Todavia é preciso que a participação suponha uma consciência e 

responsabilidade, nisto o espírito crítico assume importância. 

Por isso é de suma importância a participação de todos no processo de 

elaboração e execução do PPP, pois no processo educativo participativo todos têm a sua 

palavra a dizer. Face a isto, a participação no processo decisório, de alunos, professores, 

pais, determina nova orientação da ação pedagógica da escola tornando-a um ensino e 

uma relação entre eles mais humana e eficaz. 

  Este trabalho propõe refletir sobre as concepções que os profissionais da 

educação têm, sobretudo a equipe gestora da escola, sobre o Projeto Político 

Pedagógico (PPP) como uma ação coletiva e interventora na escola de modo a envolver 

todos os seguimentos. O estudo foi norteado por leituras e discussões feitas por um 

grupo de alunas na disciplina: Planejamento Educacional, vinculada ao componente 

curricular Projeto Integrado a Prática Educativa - PIPE III, no terceiro período do Curso 

de Pedagogia.  
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A fundamentação teórica foi subsidiada pelos estudos de Vasconcellos (2008), 

Veiga (2003), Gemerasca e Gandin (2002), Bordenave (1995), Gandin (2001) e 

Pinheiro (2007), que instigaram o aprofundamento do tema de modo a responder a 

seguinte questão: até que ponto os profissionais da educação tem conhecimento do 

Projeto Político Pedagógico e o assimilam com uma proposta articuladora do trabalho 

coletivo na escola? O campo empírico da pesquisa foi definido em uma escola da rede 

pública estadual, aqui denominada como “Escola Alfa”.  

Os instrumentos de pesquisa utilizados foram observações dirigidas e entrevistas 

semi-estruturadas com especialistas da educação e gestores, cujas perguntas foram 

elaboradas a partir das inquietações do próprio grupo.  

Os resultados da pesquisa demonstraram que a escola está muito longe de 

vivenciar de fato uma proposta de trabalho coletivo e também falta de entendimento dos 

profissionais da educação quanto a real finalidade do PPP. As exigências burocráticas 

por parte do sistema de ensino favorecem a idéia de que planejamento é uma mera 

reprodução burocrática para cumprir formalismos. Isto é explícito na fala da diretora: 

“O que atrapalha é o burocrático”.  

O Projeto Político Pedagógico apresenta-se tendo um sistema burocrático e 

sendo fechado impossibilita aos profissionais da educação uma melhor reflexão 

coletivamente sobre as necessidades e especificidades que precisa ser trabalhados no 

contexto escolar, fazendo isso o PPP terá um verdadeiro sentido. 

Para que a construção do PPP seja possível de se realizar, não é necessário 

convencer os professores, a equipe escolar e os funcionários a trabalhar mais, ou 

mobilizá-los de forma espontânea deve proporcionar situações que lhes permitam 

aprender a pensar e a realizar o fazer pedagógico de forma coerente, fazendo isto 

estamos colaborando para a autonomia da escola.  

FREITAS (2004), ressalta a importância do Projeto Político Pedagógico sair das 

gavetas e se transformar numa prática vivenciada e democrática.  

 

O projeto pedagógico não é uma peça burocrática e sim um instrumento de 

gestão e de compromisso político e pedagógico coletivo. Não é feito para ser 

mandado para alguém ou algum setor, mas sim para ser usado como 

referência para as lutas da escola. É um resumo das condições e 

funcionamento da escola e ao mesmo tempo um diagnóstico seguido de 

compromissos aceitos e firmados pela escola consigo mesma – sob o olhar 

atento do poder público. (FREITAS et all., 2004, p. 69) 
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O ponto que deve ser reforçado é que a escola não tem mais possibilidade de ser 

dirigida de cima para baixo e em uma visão do poder centralizador que dita às normas e 

exerce o controle técnico burocrático. A luta da escola é para a descentralização em 

busca de sua autonomia e qualidade. Mas nem sempre é o que se observa na prática, 

pois se percebe uma resistência muito grande por parte da escola em expor a sua 

realidade, quando desenvolve ações desarticuladas e muitas vezes decididas no âmbito 

de “gabinete”, portanto desprovidas de socialização.  

 

Palavras chaves: Projeto Político Pedagógico – Planejamento - Escolas Publica. 
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Studies on the form of organization and management of teaching indicate that the 

Pedagogical Political Project of the school should be known, built by all involved, a 

defined and made collectively. In the words of Gadotti: 

 

Every project involves ruptures with the present and promises for the future.  

Design means trying to break a state comfortable for risk is  through a period 

of instability and seek a new stability  according to the promise that each 

project contains the state's best  than the present. An education project may 

be taken as a promise  front of certain breaks. The promises made visible 

fields  of action possible, compromising its actors and authors. (1994, p. 

579). 

 

 

Neta perspective to the subject cited above becomes complex, because the act of 

planning and organizing in a collective seems still far from the reality of school, or the 

project is not something that is built and then dropped or forwarded to the educational 

and proof of compliance with bureaucratic tasks. He built and lived in every moment, 

for all those involved with the school's educational process.  

Bordeneve (1986, p. 23) explains in his studies that participation does not learn 

by reading the texts, or attending conferences or prelation, she learns participating. 

However we must suppose that the awareness and responsibility, this is the critical 

importance.  

Ne por it is extremely important the participation of all in the drafting and 

implementation of PPP, since all participating in the educational process have their 

word to say. Against this, the participation in decision making of students, teachers, 

parents, provides new guidance for pedagogical action of the school becoming a school 

and a relationship between them more humane and effective.  

   This work proposes reflect on the concepts that professionals have the 

education, especially the management team of the school, on the Political Pedagogical 

Project (PPP) as a collective action and intervenor in school in order to involve all 

follow. The study was guided by readings and discussions by a group of students in the 
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discipline: Planning Education, linked to the curriculum component to Practice Project 

Integrated Education - PIPE III, in the third period of the Course of Pedagogy.  

The theoretical basis of studies was subsidized by Vasconcellos (2008), Veiga 

(2003), Gemerasca and Gandin (2002), Bordenave (1995), Gandin (2001) and Pinheiro 

(2007), which instigated the deepening of the subject to respond the question: the extent 

to which professional education is aware of the Political Pedagogical Project and 

assimilate a proposal articulating the collective work in school? The empirical field of 

research was set in a state public school network, here called "Alpha School".  

            The search tools were comments directed and semi-structured interviews 

with education specialists and managers, whose questions were developed from the 

concerns of the group itself. 

The survey results showed that the school is far from living in fact a proposal for 

a collective work and lack of understanding of professional education on the real 

purpose of the PPP. The bureaucratic requirements for the education system favors the 

idea that planning is a mere reproduction to meet bureaucratic formality. This is explicit 

in the speech of the director: "What is the bureaucratic interfere."  

Political Pedagogical Project presents itself with a bureaucratic system and being 

close to impossible professional education better reflect collectively on the needs and 

characteristics that must be worked in the school, making that the PPP will have a real 

sense. 

For the construction of PPP is possible to achieve, it is not necessary to convince 

the teachers, the school team and employees to work more, or mobilize them so 

spontaneously to provide situations that allow them to learn to think and to realize the 

educational in a consistent manner, so that we are working for the autonomy of the 

school.  

           FREITAS (2004), emphasizes the importance of Educational Policy Project out 

of drawers and become experienced in a practical and democratic. 

 

The project is not an educational piece, but a bureaucratic instrument of 

management and political commitment and collective learning. Is not to be 

sent to anyone or any sector, but to be used as a reference to the struggles of 

the school. It is a summary of the conditions and operation of the school 

while a diagnosis followed by commitments accepted and signed by the 

school with it - under the watchful eye of the public. (FREITAS et all., 2004, 

p. 69) 
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The point to be reinforced is that the school is more likely to be directed from 

the top down and a vision of centralized power that dictates the rules and exercise 

technical control bureaucracy. The fight is for the school decentralization in search of 

their independence and quality. But it is not always what is observed in practice, 

because it realizes a very large resistance from the school to expose the reality, when 

stock is disarticulated and often decided within the "office" so devoid of socialization. 

 

Keywords: Pedagogical Political Project - Planning - Public Schools.  
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Esta pesquisa pretende fomentar a necessidades da melhor aplicabilidade da cultura 

geológica ao longo da Educação Básica, especialmente no Ensino Médio, visto que “no 

Brasil, praticamente inexiste cultura geológica nos alunos que completam a educação 

básica (níveis de ensino fundamental e médio) e tentam ingressar na educação superior. 

Questões simples envolvendo temas geológicos são “filtros” potentes em tal seleção, 

pela eficácia em eliminar alunos “menos bem preparados” (CARNEIRO et al, 2004, p. 

1). De acordo com o Art. 35°, do Parâmetros Curriculares Nacionais(2000), o Ensino 

Médio tem como finalidades estabelecer  “a consolidação e o aprofundamento dos 

conhecimentos”; “a preparação básica para o trabalho e a cidadania”; “o aprimoramento 

como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia 
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intelectual e do pensamento crítico”; e “a compreensão dos fundamentos científico-

tecnológicos dos processos produtivos”. Assim, o Ensino Médio deve ser visto pelos 

educadores como um processo contínuo de aprendizagem e complementação dos 

conteúdos já vistos em outras etapas, além de proporcionar aos estudantes uma 

autonomia cientifica e melhor compreensão de seu objeto de estudo, através da 

aplicabilidade do aprendizado em seu cotidiano. Para Piranha (2006, apud PIRANHA, 

2007, p. 125) isso significa “[...] educar para a formação de cidadãos cientificamente 

cultos significa possibilitar que os indivíduos agreguem o conhecimento científico aos 

saberes cotidianos. Os “Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio” 

(Brasil 1999) atribuem à Física, à Química e à Biologia a responsabilidade pelo ensino 

das Ciências da Natureza, incluindo-se os assuntos relacionados a outras Ciências, como 

Geologia e Astronomia. Assim, “noções de Geologia e Geociências dispersam-se no 

currículo sob vários títulos, faltando uma ordenação capaz de explicar a Terra em 

conjunto, desde sua constituição, origem e evolução, fenômenos interiores e 

superficiais, as interações das esferas (oceanos, atmosfera, litosfera, biosfera), e as 

profundas e diversificadas relações entre meio físico e seres vivos. Os alunos deveriam 

ser estimulados a compreender processos e mecanismos de evolução do planeta, 

externos ou internos, e avaliar, em paralelo, os avanços modernos de pesquisa sobre a 

interação entre tais esferas, para conscientizar-se sobre problemas como os dos recursos 

naturais não-renováveis e dos atuais níveis de consumo de combustíveis fósseis” 

(CAMPOS 1997, apud CARNEIRO et al, 2004, p.3 ). A partir dessas reflexões, 

algumas questões sobre o ensino de Geologia, tais como: os conteúdos geológicos são 

trabalhados no Ensino Médio? De forma eles são trabalhos? Quais os conteúdos são 

mais discutidos na visão dos alunos? Eles aprendem esses conteúdos ou apenas os 

decoram? O ensino superior, a partir de seus componentes curriculares, efetivamente 

dão subsídios para os professores trabalharem esses conteúdos nos outros níveis de 

ensino (Fundamental e Médio)? Para o desenvolvimento desta pesquisa aplicou-se um 

questionário aos acadêmicos do primeiro período do curso de Geografia/2009, da 

Universidade Federal de Uberlândia, campus Pontal. O respectivo questionário propôs 

identificar se tais alunos, ao longo do Ensino Médio, tiveram contato com conteúdos 

fundamentados na Ciência Geológica. Após a aplicação dos questionários, os dados 

foram tabulados, procurando subdividir os dados referentes aos alunos que finalizaram 

o Ensino Médio em instituição privada ou pública para, posteriormente, confrontá-los, 

com o intuito de identificar possíveis disparidades. Todos os discentes matriculados na 

disciplina Geologia I, um total de 44 alunos, foram entrevistados. Analisando os dados 
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coletados nos questionários, verificou-se que 38 alunos (86,36%) terminaram o Ensino 

Médio em escolas públicas e apenas seis (13,64%) concluíram esta fase em escolas 

privadas. Feita essa distinção, questionou-se sobre os conteúdos geológicos adquiridos 

pelos alunos do primeiro período do curso de Geografia/FACIP ao longo do Ensino 

Médio.Pôde-se verificar que 50% dos alunos que estudaram em escolas privadas 

obtiveram conteúdos sobre os diferentes tipos de rochas e minerais; enquanto apenas 

31% dos alunos que concluíram o Ensino Médio em escola pública tiveram 

conhecimento sobre estes conceitos. Ao questionar os sujeitos da pesquisa se os 

conteúdos geológicos foram associados ao cotidiano deles, 50% dos alunos que 

concluíram o Ensino Médio em escolas privadas disseram que houve a associação dos 

conteúdos geológicos com o seu cotidiano; em contrapartida, apenas 15% dos alunos 

que concluíram o Ensino Médio em escolas públicas. Ao avaliar o livro didático, um 

dos conteúdos geológicos mais presentes no mesmo é o estudo das tectônicas de placas. 

Ao questionar os alunos que concluíram o Ensino Médio em escolas privadas, 83% 

deles responderam ter estudado esse conteúdo; enquanto que 65% dos alunos que 

terminaram o Ensino Médio em escolas públicas também responderam já ter trabalhado 

este conteúdo em sala de aula. Pode-se perceber que, no decorrer do Ensino Médio, a 

maioria dos alunos que estudam em escolas públicas não adquire conteúdos geológicos 

básicos, que deveriam ser trabalhados nas “Ciências da Natureza”. Esses conteúdos 

poderiam auxiliar os alunos a compreender melhor a disciplina de Geologia ofertada no 

curso superior de Geografia. Além disso, mesmo em ensino privado considera-se baixa 

a porcentagem de alunos que estudaram os conceitos geológicos. O resultado desta 

pesquisa pode estar relacionado a diversos fatores, entre eles, “a abordagem da Geologia 

pelas diversas áreas - Biologia, Química e Física - segundo a orientação dos PCN, 

implica a fragmentação de um conhecimento uno, indivisível e integrado, construído 

por procedimentos e formas de raciocínio específicos. Da mesma forma que a soma das 

partes não necessariamente constrói um todo, a justaposição dos conceitos da Física, da 

Química e da Biologia é insuficiente para levar ao entendimento da Terra, que é dado 

pelos modelos elaborados por meio do raciocínio lógico-dedutivo próprio da Geologia, 

integrando seus conceitos e métodos específicos, àqueles das outras áreas de 

conhecimento” (GUIMARÃES, 2004, p.92). Além disso, destaca-se a dificuldade dos 

professores de nível fundamental e médio para ministrar os conteúdos geológicos, em 

visto da sua deficiênte formação acadêmica em geociências.  

Palavras-Chave: Educação Básica, Cultura Geológica, Educação. 
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En esta investigación se pretende  fomentar las necesidades para una mejor 

aplicación de la cultura geológica a lo largo de la enseñanza general Básica, 

especialmente en el bachillerato,  ya que [...] en Brasil, prácticamente no existe una 

cultura geológica en los alumnos que terminan la educación general  básica (niveles de 

la Enseñanza Fundamental y Media) e intentan ingresar en la enseñanza superior. 

Cuestiones sencillas que contienen temas geológicos son “filtros” potentes en tales 

selecciones, por la eficacia en alijar alumnos “con poca preparación” (CARNEIRO et 

al, 2004, p.1). De acuerdo con el Art. 35°, del Parámetros Curriculares Nacionales 

(2000) la Enseñanza Media tiene como finalidades establecer “…la consolidación y la 

profundización de los conocimientos; la preparación básica para el trabajo y la 

ciudadanía; el perfeccionamiento como persona humana, incluyendo la formación ética 

y el desarrollo de la autonomía intelectual y del pensamiento crítico; y la comprensión 

de los fundamentos científico-tecnológicos de los procesos productivos”. De esta 

manera, la Enseñanza Media debe de ser vista por los educadores como un proceso 

continuo de aprendizaje y complementación de los contenidos ya vistos en otras etapas, 

mas allá de proporcionar a los estudiantes una autonomía científica y mejor 

comprensión de los objetos de estudio, a través de la aplicabilidad del aprendizaje en su 

cotidiano. Para Piranha (2006 apud PIRANHA, 2007, p.125), eso significa “[...] educar 

para la formación de ciudadanos científicamente cultos, lo que significa posibilitar a los 

individuos añadiren conocimiento científico a los saberes cotidianos”. Los Parámetros 

Curriculares Nacionales para la Enseñanza Media (BRASIL, 1999) atribuyen a las 

materias de Física, Química y Biología la responsabilidad por  enseñar las Ciencias 
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Naturales, incluyéndose los asuntos relacionados a otras Ciencias, como la Geología y 

la Astronomía. Asimismo, nociones de Geología y Geociencias en general se dispersan 

en el currículo con varios títulos, faltando  un ordenamiento capaz de explicar la Tierra 

en conjunto, desde su constitución, origen y evolución, fenómenos interiores y 

superficiales, las interacciones de las esferas (océanos, atmósfera, litosfera, biosfera), 

hasta las profundas y diversificadas relaciones entre el medio físico y los seres vivos. 

Los alumnos deberían ser estimulados para comprender procesos y mecanismos de la 

evolución del planeta, externos o internos, y avaliar, en paralelo, los avanzes modernos 

de investigación sobre la interacción entre tales esferas, para concientizarse sobre los 

problemas como los  recursos naturales no-renovables y los actuales niveles de 

consumo de combustibles fósiles (CAMPOS, 1997 apud CARNEIRO et al, 2004, p.3). 

A partir de esas reflexiones, algunas cuestiones sobre la enseñanza de Geología, tales 

como: ¿cuáles  son los contenidos geológicos trabajados en la Enseñanza Media? ¿De  

qué forma ellos son trabajados? ¿Cuáles de los contenidos son más discutidos según la 

visión de los alumnos? ¿Ellos aprenden esos contenidos o simplemente son 

memorizados? ¿La Enseñanza Superior, a partir de sus componentes curriculares, 

efectivamente dan subsidios para que los profesores trabajaren esos contenidos en  otros 

niveles de enseñanza (Fundamental y Media)? Para el desarrollo de esta investigación se 

realizó un cuestionario a los académicos del primero período del curso de 

Geografía/2009, de la Universidad Federal de Uberlândia, Campus Pontal. El respectivo 

cuestionario propone identificar si tales alumnos, a lo largo de la Enseñanza Media, 

tuvieran contacto con los contenidos fundamentados en las Ciencias Geológicas. Tras la  

aplicación de los cuestionarios, los datos fueron tabulados, intentando subdividir los 

datos referentes a los alumnos que finalizaron la Enseñanza Media en instituciones 

privadas o pública para, posteriormente, confrontarlos, con la intención de identificar 

posibles disparidades. Todos los disidentes matriculados en la disciplina Geología I, un 

total de 44 alumnos, fueran entrevistados. Analizando los dados colectados en los 

cuestionarios, se verificó que 38 alumnos (86,36%) terminaron la Enseñanza Media en 

escuelas públicas y solamente seis (13,64%) concluyeron esta fase en escuelas 

privadas.Hecha esa distinción, se cuestionó sobre los contenidos geológicos adquiridos 

por los alumnos del primero período del curso de Geografía/FACIP a lo largo de la 

Enseñanza Media. Se verificó que el 50% de los alumnos que estudiaron en escuelas 

privadas obtuvieron contenidos sobre los distintos tipos de rocas y minerales; mientras 

que apenas el 31% de los alumnos que concluyeron la Enseñanza Media en escuelas 

públicas tuvieron conocimientos sobre estos conceptos. Al cuestionar si los contenidos 
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geológicos fueron asociados al conocimiento cotidiano de ellos, el 50% de los alumnos 

que concluyeron la Enseñanza Media en escuelas privadas dijeron que hubo una 

asociación de los contenidos geológicos con el cotidiano; en contrapartida, se obtuvo 

apenas un 15% de alumnos que concluyeron la Enseñanza Media en escuela pública. Al 

analizar el libro didáctico, uno de los contenidos geológicos más comunes  es el estudio 

de las teorías referidas a las tectónicas de placas. Al cuestionar los alumnos que 

concluyeron la Enseñanza Media en escuelas privadas, 83% de ellos respondieron haber 

estudiado ese contenido; mientras que 65% de los alumnos que concluyeron la 

Enseñanza Media en la escuela pública también respondieron haber trabajado este 

contenido. Se puede percibir que en la Enseñanza Media, la mayoría de los alumnos que 

estudiaron en escuelas públicas no adquieron conocimientos sobre los contenidos 

geológicos básicos, que deberían ser trabajados en las “Ciencias Naturales”, según los 

Parámetros Curriculares Nacionales. Estos contenidos podrían auxiliar a los alumnos 

para comprender mejor la disciplina Geología ofertada en el curso superior de 

Geografía. Más allá de esto, en la enseñanza privada se consideran bajos los porcentaje 

de alumnos que estudiaron los conceptos geológicos. El resultado de esta investigación 

puede estar relacionado a diversos factores, entre ellos, “el abordaje de la Geología por 

las diversas áreas - Biología, Química y Física - según las orientaciones de los PCNs, 

implica en la fragmentación de un conocimiento único, indivisible e integrado, 

construido por procedimientos y formas de raciocinios específicos. De la misma forma 

que la suma de las partes no necesariamente construyó un todo, la yuxtaposición de los 

conceptos de la Física, la Química y la Biología son insuficientes para llevar al 

entendimiento de la Tierra, que es dado por los modelos elaborados por medio del 

raciocinio lógico-deductivo propio de la Geología, integrando sus conceptos y métodos 

específicos, a aquellos de las otras áreas del conocimiento” (GUIMARÃES, 2004, 

p.92). Además, se destaca la dificultad de los profesores de nivele básico y medio para 

suministrar los contenidos geológicos, teniendo en cuenta la deficiente formación 

académica en geociencias.  

 

Palabras-Claves: Educación Básica, Cultura Geológica, Enseñanza. 
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EIXO 4 – HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

 

A MODERNA PROFESSORA NA PERSPECTIVA DA REVISTA 

VIDA DOMÉSTICA: DESEJOS, MODOS DE VIDA E 

SENTIMENTOS MATERIALIZADOS NA ICONOGRAFIA  

(1930-1950) 
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OBJETO DA PESQUISA 

O presente estudo faz parte de uma pesquisa em andamento, financiada pela 

FAPEMIG, intitulada: “Modernização e Educação Pública no Interior do Brasil: Estudo 

de caso no Triângulo Mineiro (1930-1950).” Este trabalho foi aprovado no Edital do 

Convênio: CNPq/UFU – Anuênio 2009/2010, no programa de concessão de bolsa 

institucional de Iniciação científica. 

O objetivo do estudo é compreender a representação da professora normalista, 

especificamente sob a ótica do periódico “Vida Doméstica”., bem como identificar e 

analisar no período de 1930-1950 os aspectos relacionados à construção da identidade 

da educadora por meio da problematização da condição feminina vislumbradas na 

impressa nacional.Verificar a relação entre o Estado Novo e o papel da normalista nesta 

sociedade vinculando os valores religiosos, morais e cívicos para consolidação desta 

sociedade considerada moderna.  

Para tanto, analisar-se-ão as condições histórico-sociais, materializadas nos 

artigos publicados pela elegida revista, que contribuíram para o aparecimento de 

representações da mulher como normalista. Justifica-se que este estudo é relevante na 

medida em que expressará as representações de modernidade, de professora, de esposa, 

de mãe, presentes na formação docente, do período elegido. Assim, para o projeto de 

pesquisa intitulado “Modernização e Educação Pública no interior do Brasil: estudo de 

mailto:angelicamariapereira@hotmail.com
mailto:betanialaterza@netsite.com.br
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caso no Triângulo Mineiro (1930-1950)”, o plano de trabalho ora proposto contribuirá 

para a compreensão das relações de gênero implícitas nessa sociedade, considerada 

moderna, expandindo assim o estado do conhecimento na temática proponente. E, 

assim, o papel da professora éá importante para a concretização de ordem, progresso e 

civismo proposto pelo ideal republicano.Abarcando, assim, a vida social, a 

religiosidade, os modos e costumes, a influência da política nacional, especificamente 

do governo getulista no Estado Novo, na formação das futuras educadoras. É mister 

observar, também, no período supracitado, os aspectos relacionados à construção da 

identidade da educadora por meio da problematização da condição feminina. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Preliminarmente, vislumbra-se que a identidade não é algo fixo, estável, único, 

definitivo, homogêneo. Ela deve ser entendida como um processo e considerada em sua 

dialética. Assim, só pode ser percebida como construção, efeito, processo de produção. 

Nesse sentido, a educação da normalista compactua com o sentido de 

modernização, vez que ao se considerar o período histórico escolhido, pretende-se 

também identificar a presença de valores religiosos articulados aos valores cívicos, no 

âmbito de formação para o magistério. A função docente é então entendida como o 

exercício de uma missão social-patriótica e se mistura, em grande medida, à figura da 

mãe de família. 

Assim, no decorrer do século XX, o entrelaçamento de modernização e 

modernidade passou a se constituir em 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: 

 

O turbilhão da vida moderna tem sido alimentado por muitas fontes: 

grandes descobertas nas ciências físicas, (...) a industrialização da 

produção, que acelera o próprio ritmo de vida, (...) a descomunal 

explosão demográfica, (...) rápido e muitas vezes catastrófico 

crescimento urbano; sistemas de comunicação de massa, (...) que 

embrulham e amarram, no mesmo pacote, os mais variados indivíduos 

e sociedades; (...) movimentos sociais de massa e de nações, desafiando 
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seus governantes políticos ou econômicos, lutando por obter algum 

controle sobre suas vidas; enfim, dirigindo e manipulando todas as 

pessoas e instituições, um mercado capitalista mundial, drasticamente 

flutuante, em permanente expansão. No séc. XX, os processos sociais 

que dão vida a esse turbilhão, mantendo-o num perpétuo estado de vir-

a-ser, vêm a chamar-se ‘modernização’ (BERMAN, 1986). 
1
 

 

Os teóricos da modernização que observaram Berman (1986)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. 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 tem lugar no âmbito da 

política, salientando as especificidades existente em cada caso particular:  

   

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. 
2
 

                                                 
1
 Eisenstadt (1966, p.11), por sua vez, afirma que: “Historicamente, modernização é o processo de 

mudança para os tipos de sistemas sociais, econômicos e políticos que se desenvolveram na Europa 

ocidental e América do Norte entre os séculos XVII e XIX, espalhando-se, então, por outros países 

europeus e, nos séculos XIX e XX, pelos continentes sul-americano, asiático e africano.”  
2
 Gino Germani (1974, p.08) afirma que a Modernidade assolou a América Latina com o seu específico 

processo de modernização. Ele aponta para quatro períodos demarcados historicamente por 

acontecimentos do mundo ocidental. No primeiro período temos o processo de colonização e seus 

corolários que marcará a América Latina com sua estrutura fundiária, o massacre das culturas nativas e 

também das línguas de seus povos, e o regime político colonial. No segundo momento teremos o início da 

dissolução do processo colonial com a Revolução Francesa e a Revolução Americana. No terceiro estágio 

temos o impacto da Revolução Industrial e provocando uma onda visível de modernização nos termos de 

uma incipiente industrialização e aumento da concentração populacional nas cidades, este momento iria 

até, para o Brasil, o final da primeira República. Na última etapa descrita por Germani temos o que ele 

denominou de “mobilização social de massas” representada  pela grande depressão (1930 e segunda 

grande guerra mundial). Esta fase iria até a década de 60. Como características teríamos as ideologias 

“desenvolvimentistas”, o “nacionalismo econômico”, recorrentemente a “fixação das ideologias” 

comunistas, socialistas, nacionalistas e fascistas. 
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 Para esse teórico, uma nação efetivamente moderna deveria, a partir de sua 

industrialização, gerar um novo complexo cultural, capaz de provocar desenvolvimento 

econômico, modernização social e política. 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, etc.), o surgimento de associações 

voluntárias e de novas formas de recreação, redução das diferenças sociais, etc.: 

 

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).  

 

A partir das concepções acima, a modernização compreende novos processos e, 

via de conseqüência, engloba também significados múltiplos na dimensão da docência. 

 

METODOLOGIA 

A parte metodológica dividir-se-á em três partes: Fase 1: Levantamento 

bibliográfico;  fase 2: elaboração de  quadros  contendo os temas contidos no periódico “Vida 

Doméstica” no período de 1930 a 1950, conforme:a) Das Capas; b) Da Seção do Editorial;c) 

Das Matérias escolhidas em cada Magazine por ano ,mês e número. Posteriormente, 

Fase 3:Checagem das análises.  

 

RESULTADOS  

 

A revista em questão, publicada entre 1922 e 1959, sob a direção de Carlos 

Gonçalves, traz matérias referentes a diversos campos temáticos: infância, moda, 

política, civismo, teatro, cinema, culinária e educação, interessando ao presente estudo, 

no que tange ao último item abordado, a análise iconográfica das normalistas presentes 

no periódico e nos discursos vinculados à esta imagem. A revista, fartamente ilustrada, 

foi um dispositivo fundamental às praticas da normalista. Logo, as conclusões parciais 
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deste estudo aludem a intrínseca associação entre o discurso cívico-militar propagado 

pelo regime republicado impregnado de ideais positivistas e a nobre e árdua tarefa de 

educar futuros cidadãos, contribuindo para o progresso da Pátria. Em uma referência 

tácita à relevante e necessária função atribuída à normalista na doutrinação das almas 

infantis, em benefício à ordem nacional. Insere-se, portanto neste contexto a 

importância do registro, pela Revista, dos ritos de passagem, tal como a colação de grau 

das normalistas, fato este que evidencia a despedida de tais mulheres dos bancos 

escolares para a profissionalização, inserindo assim “ativamente” na vida social, todavia 

não olvidando de seu papel como mãe e esposa. Ao longo das páginas folheadas, vai se 

delineando uma imagem da professora, ora associada ao cumprimento cívico e 

missionário de seu papel social, ora associada ao modelo moderno de mulher 

professora, com destaque para a questão da profissionalização e da formação em bases 

científicas, idéias essas que são apresentadas não necessariamente como excludentes, 

mas, sobretudo, como elementos complementares ao bom exercício do magistério. 
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OBJECT OF RESEARCH: 

This study is part of an ongoing study, funded by FAPEMIG, entitled: 

"Modernization and Public Education in the Interior of Brazil: Case Study in Mining 

Triangle (1930-1950)." This work was approved in the Notice of Agreement: CNPq / 

UFU - Anuênio 2009/2010, the program of granting institutional scientific initiation 

scholarship.  

The objective of the study is to understand the representation of the normal teacher, 

specifically from the perspective of the journal "Home Life." As well as identify and 

analyze the 1930-1950 period of aspects related to the construction of the identity of the 

educator through the problematization of the condition female RENAST 

nacional.Verificar printed in the relationship between the New and the role of 

standardization in this society linking the religious values, moral and civic considered 

for consolidation of the modern society.  

To do so, will examine the historical and social conditions, the material chosen by the 

magazine published articles, which contributed to the emergence of representations of 

women as normal. It is that study is relevant to the extent that the express 

representations of modernity, teachers, wife, mother, present in teacher training, the 

period chosen. Thus, for the research project entitled "Modernization and Public 

Education in the interior of Brazil: a case study in the Mining Triangle (1930-1950), the 

work now proposed will contribute to the understanding of gender relations implicit in 

that society, considered modern, thus expanding the state of knowledge on the subject 

tender. Therefore, the role of teachers and important to the achievement of order, 

progress and civilization offered by the republican ideal. Envolving thus social life, 

religion, the ways and customs, the influence of national policy, specifically 

government getulista the Estado Novo, the training of future educators. You see mister, 

too, in the abovementioned period, the aspects related to the construction of the identity 

of the educator through the problematization of the female condition.  

 

THEORICAL REFERENCE: 

First, there is that identity is not something fixed, stable, single, final, 

homogenous. It should be understood as a process and considered in its dialectic. Thus, 

it can only be perceived as construction, effect, the production process.  
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In this sense, the education of normal compactua with the sense of 

modernization, as when considering the historical period chosen is to also identify the 

presence of religious values linked to civic values, as part of training for teaching. The 

teaching function is then understood as the pursuit of a social-patriotic mission and 

mixture is in large measure to the figure of the matron.  

 Thus, during the twentieth century, the intertwining of modernization and 

modernity came to be constituted in one of the axes for understanding the cultural 

dynamics of the post-war years, when the unprecedented increase in the process of 

modernizing world. BERMAN (1986) believes that this century would be a third phase 

of modernity, which include the phenomenon of modernization, characterized by the 

absence and fragmentation, the difficulty to move between the contradictions and the 

knowledge of itself:  

The whirl of modern life has been fueled by many sources: great discoveries in 

the physical sciences, (...) the industrialization of production, which accelerates the pace 

of life itself, a monumental (...) population explosion, (... ) rapid and often catastrophic 

urban growth, systems of mass communication, and tie wraps that (...) in the same 

package, the most diverse individuals and companies; (...) of mass social movements 

and nations, challenging their economic or political leaders, struggling to get some 

control over their lives, finally, manipulating and directing all persons and institutions, a 

capitalist world market, fluctuating dramatically, in permanent expansion. In the 

seventeenth century. XX, the social processes that give life to this turmoil, keeping it in 

a perpetual state of coming-to-be, come to call it 'modernization' (Berman, 1986).  

The modernization theorists who observed the Berman (1986) approached this 

process with extreme forms of blind and uncritical enthusiasm or condemning it as a 

monolith.  

Considered such as limiting views about a phenomenon that meet a series of complex 

factors. However, most of these theorists recognized that this process include a set of 

global changes in both internal and external of the different companies. According 

GERMANI (1974), for modernization means the overall process of social change, 

which combine changes in the productive sphere and in the social sphere which is held 

under the policy, stressing the particularities in each particular case: 

We design the modernization as a global process in which, however, is 

necessary to distinguish a series of component processes. In each country, the 

peculiarity of the transition results in large part, the fact that the sequence, and the speed 

in which these processes occur components, vary considerably from country to country 
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because of different historical circumstances, both at the national level , as at the 

international level.  

For this theory, a nation should really modern, from its industrialization, create a 

new cultural complex, capable of causing economic, social and political modernization. 

The social modernization, for example, should be verified by enumeration of its 

subprocesses, such as increasing social mobilization of the population, urbanization, 

demographic change (decrease mortality rates, birth rates and changes in family 

structure), the development of communications, the expansion of the middle social 

strata, the extent of civil and social rights (education, consumption, etc..), the emergence 

of voluntary associations and new forms of recreation, reduction of social differences, 

etc..:  

Urban residence, education and social class are indicators of a complex of traits 

that characterize the life 'modern'. His appearance, spread and intensification are linked 

with a number of structural changes, particularly with economic development, with 

consequent changes in the occupational system, increase the level of education, living 

standards and habits (ibidem, p.207) .  

From the above concepts, the modernization includes new processes and as a 

consequence, also encompasses multiple meanings in the dimension of teaching.  

 

METHODOLOGY  

The methodological part shall be divided into three parts: Phase 1: literature 

review, phase 2: development of tables containing the themes contained in the journal 

"Home Life" during the period 1930 to 1950, as: a) the Covers b) Editorial Section of 

the c) of the material in each magazine per year, month and number. Subsequently, 

Phase 3: Check the analysis.  

 

RESULTS  

The magazine in question, published between 1922 and 1959, under the direction of 

Carlos Gonçalves, brings materials for several thematic fields: children, fashion, 

politics, civics, theater, cinema, cuisine and education, to this interesting study, in terms 

the last item discussed, the analysis of the iconographic normally present in regular and 

speeches related to this image. The magazine, illustrated galore, was a key device to the 

normal practice. Therefore, the conclusions of this study allude to partial intrinsic 

association between the civil-military discourse propagated by the republished 

impregnated with positivist ideals and noble and arduous task of educating future 
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citizens, contributing to the progress of the country. In a tacit reference to the relevant 

and necessary function in the indoctrination given to normal children of souls, for the 

national. It is therefore in this context the importance of the record, the Journal of the 

rites of passage, like the graduation of normality, a fact that highlights the dismissal of 

such women of seats for school professionalization, thereby inserting "actively" in 

social life, but not forgotten for her role as mother and wife. Throughout the pages 

veneered, will be outlining an image of the teacher, sometimes associated with 

compliance and civic mission of their social role, sometimes associated with the modern 

model of a woman teacher, with emphasis on the issue of professionalism and training 

in scientific, ideas which are presented as not necessarily exclusive, but above all as 

complementary elements to the proper practice of teaching.  
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O presente trabalho tem como objeto de pesquisa as representações em torno do 

universo escolar presentes nos jornais da cidade de Ituiutaba, ao longo dos anos de 1950 

a 1970 e que revelam o paradoxo de se modernizar o país contando com uma rede de 

ensino escassa e precária. Tais representações de imprensa foram elaboradas a partir do 

movimento de expansão da educação pública e do processo de modernização local ao 

longo desse período. De qualquer maneira, é importante frisar que o estudo dos sistemas 



82 

 

educacionais, mesmo sendo heterogêneos e multifacetados são amostras significativas 

do contexto histórico-educativo de qualquer país (GATTI JR, 2002).  As mudanças 

ocorridas em Ituiutaba refletem o contexto nacional e até mesmo internacional, já que, 

no plano interno, o governo de Juscelino (1956-1960) intensificaria o processo de 

modernização, sobretudo a econômica e tecnológica, o que aumentaria as divergências 

sobre as funções sociais da educação escolar. Tal período foi marcado por intensas 

mudanças no perfil educacional do município com forte expansão da rede pública e 

redução das escolas privadas, até então, predominantes, de forma que tal característica 

se constitui como uma das peculiaridades da história da educação do município, assim a 

leitura dos artigos de jornais revela certos aspectos culturais e discursos pedagógicos da 

época. Nas 06 coleções de jornais pesquisadas no acervo da Fundação Cultural 

Municipal, constata-se que apesar de ocorrer à expansão da rede escolar pública na 

cidade, percebe-se grande precariedade dessas instituições educacionais, de forma que 

as notícias relacionadas às más condições das escolas e do ensino foram citadas 31 

vezes nesses periódicos. 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, 

enfim, a modernização foi mais intensa no campo econômico e tecnológico, em 

detrimento do cultural e social.  

 

Palavras-chave: Modernização; Precariedade; Escolas Públicas. 
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The present work has as research object the representations around the present school 

universe in the newspapers of the city of Ituiutaba, along the years from 1950 to 1970 

and that it reveal the paradox of modernizing the country counting with a scarce and 
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precarious network teaching. Such press representations were elaborated starting from 

the movement of expansion of the public education and of the process of local 

modernization to the long of that period. Anyway, it is important to stress that the study 

of the systems education, same being heterogeneous and multifaceted are significant 

samples of the historical-educational context of any country (GATTI JR 2002). The 

changes happened in Ituiutaba reflect the national context and even international, since, 

in the internal plan, the government of Juscelino (1956 -1960) it would intensify the 

modernization process, above all the economical and technological, what would 

increase the divergences about the social functions of the social of the school education. 

Such period was marked by intense changes in the education profile of the municipal 

district with strong expansion of the public net and reduction of the private schools, 

until then, predominant, so that such a characteristic it is constituted as one of the 

peculiarities of the history of the education of the municipality district, like this the 

reading of the articles of newspapers reveals certain cultural aspects and pedagogic 

speeches of the time. In the 06 collections of newspapers researched in the collection of 

the Municipality Cultural Foundation, it is verified that in spite of happening to the 

expansion of the public school net in the city, it is noticed great precariousness of those 

education institutions, so that the news related to the bad conditions of the schools and 

of the teaching they were mentioned 31 times in those newspapers. We also emphasized 

that the lack of public spaces for the cultural field was not problem just of the school 

net, but it can stand out the 13 news that refer to the fight for the campaign on behalf of 

the public library of the city, finally, the modernization was more intense in the 

economical and technological field, to the detriment of the cultural and social. 

 

Key words: Modernization; Precariousness; Public schools. 
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OBJETO DA PESQUISA 

Este trabalho tematiza o processo de criação e implantação da primeira 

Instituição de Ensino Superior do Pontal do Triângulo Mineiro, desde a sua concepção, 

em 1968, e a implantação do curso de Administração de Empresas, em 1970.  

O objetivo que orientou o desenvolvimento dessa investigação é compreender os 

fatores que impulsionaram a criação da primeira Escola Superior de Administração, em 

Ituiutaba, bem conhecer a infra-estrutura inicial, a política de contratação dos docentes e 

a forma de seleção dos primeiros graduandos da Escola de Administração de Empresas 

de Ituiutaba (EAEI). 

 As questões que impulsionaram a pesquisa foram: qual o propósito da 

Associação Comercial para a criação da EAEI? Quem foram os primeiros professores? 

Qual foi o processo que norteou a contratação de professores? Como foi realizado o 

processo seletivo dos primeiros alunos? Onde funcionou a EAEI nos primeiros tempos 

de sua implantação? 

 Assim, analisar as condições sócio-culturais-econômicas nas quais ocorreu a 

criação da primeira Escola Superior de Administração se faz necessário, uma vez que 

não há como contribuir com a construção da História da Educação sem investigar o 

objeto da pesquisa e todos os fatos relevantes que marcaram o período histórico 

escolhido. 

  

REFERENCIAL TEÓRICO 

  Compreender a história da FTM é compreender parte da história do sistema 

educacional brasileiro e, conforme assevera Magalhães (1998, p.2), 

Compreender e explicar a existência histórica de uma instituição 

educativa é, sem deixar de integrá-la na realidade mais ampla que é o 

sistema educativo, contextualizá-la, implicando-a no quadro de 

evolução de uma comunidade e de uma região, é, por fim, sistematizar 

(re) escrever-lhe o itinerário de vida na sua multidimensionalidade, 

conferindo-lhe um sentido histórico”. 

 

 Para Morin (2005) é preciso compreender, no entanto, que a história da 

Educação, à semelhança de outras, sempre avança, não de frente como um rio 
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majestoso, mas por desvios que suscitam acontecimentos que ultrapassam os limites de 

suas margens. É, por esse motivo, um curso necessariamente construído e (re) 

construído na dinâmica intermitente entre dois tempos qualificados por Spink (1995) 

como curto e o longo tempo de duração da história. 

 O longo tempo para Spink (1995) compreende o espaço de conhecimentos 

produzidos e continuamente interpretados por diferentes domínios do saber e, ainda que 

antecedam a toda e qualquer vivência, eles se fazem presentes por meio de modelos, 

normas e convenções. O curto tempo é, para a autora, o tempo da interanimação 

dialógica, das interações reais. Nesse sentido, revisitar o longo tempo da história da 

EAEI não implica, apenas, em repisar os passos já dados por aqueles que a idealizaram, 

mas, a partir deles, projetar espaços ainda não explorados. 

 

METODOLOGIA  

Para responder as questões propostas para essa investigação foram elaboradas 

dois tipos de pesquisa: 1) bibliográfica; 2) descritiva documental a partir da consultada a 

diversos documentos, dentre eles atas, jornais, fontes iconográficas e documentos 

arquivados na FTM. Além disso, foi realizada uma entrevista com a ex-aluna e atual 

secretária da Instituição, Maria de Lourdes Nogueira.  

 

RESULTADOS 

Os resultados parciais a que chegaram os investigadores propiciaram algumas 

conclusões preliminares sobre a implantação da EAEI, em 1968. De acordo com Costa 

(2003), na década de 50, a economia ituiutabana baseava-se na agricultura, sendo na 

época, cultivados, mais especificamente, arroz sequeiro, milho e algodão além da 

pecuária. Por esse motivo, Ituiutaba era considerada a capital nacional do arroz e, até o 

final da década de 50, atraiu pessoas de vários cantos do país fixando-as, sobretudo, no 

campo. Na década de 60, houve um grande avanço na ocupação da zona urbana, 

principalmente com o incremento de indústrias que visavam ao beneficiamento do 

arroz.  

De acordo com a Revista Centenário de Ituiutaba (2001, p. 143-144), havia em 

Ituiutaba, em 1960), 

oitenta e cinco máquinas de beneficiar arroz, um frigorífico, duas 

usinas de óleos alimentares e mais algumas projetadas, três fábricas de 

laticínios, uma de papel, uma de macarrão, quatro de rações, oito de 

artefatos de cimento, uma de caramelo, oito de móveis, uma de 
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refrigerante, quinze serrarias, duas cerâmicas, oito panificadoras, nove 

sapatarias, nove agências bancárias, agência da Caixa Econômica 

Federa e da Caixa Econômica Estadual de Minas Gerais. 

 

É diante desse cenário sócio econômico que emerge o propósito de criação de 

uma Escola Superior de Administração para formar profissionais para atuarem, de 

forma eficiente, em um sólido mercado do setor agrícola e empresarial. 

  Conforme a ata da reunião da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária 

de Ituiutaba (ACIAP), hoje, a Associação Comercial e Industrial de Ituiutaba (ACII), 

realizada em 27 de setembro de 1968, sob a direção do Sr. Nivaldo Inácio Moreira, a 

implantação do curso de Administração de Empresas, aos moldes da Associação 

Comercial de Uberaba, que era mantenedora da Faculdade de Ciências Econômicas, era 

um anseio da classe empresarial que congregava a Associação Comercial. Nesse 

sentido, “(...) fazer funcionar em nossa cidade uma escola de ensino superior, a fim de 

que os nossos jovens, egressos do curso secundário, possam ter, a continuação de sua 

vida estudantil”, era o propósito dos empresários que faziam parte da ACIAP e ficou 

explicitado no discurso proferido pelo Sr. Rafael Eugênio de Azeredo Coutinho. 

 Ainda de acordo com a ata e com Lopes (2008), nessa mesma reunião, foi 

formada a comissão de ensino que cuidaria da implantação do curso de Administração 

de Empresas, e também foi nomeando o Dr. Pedro Neto Rodrigues Chaves, economista 

formado pela UFMG, para ser o primeiro diretor da EAEI. 

 Segundo Chaves (1984, p. 65),  

Em 31 de março de 1970, o decreto do Presidente da República 

concedeu autorização para o funcionamento da Escola de 

Administração de Empresas de Ituiutaba, a primeira escola de nível 

superior na cidade. Esta instalou-se gratuita e provisoriamente, nas 

dependências do Instituto Marden que, mais uma vez, abria suas salas 

para a formação profissionalizante da mocidade tijucana.  

 

Conforme declarações da Secretária da FTM, Maria de Lourdes Nogueira, na 

data da autorização, já havia sido realizado o processo seletivo e, então, em 03 de abril 

de 1970 iniciou-se o ano letivo da EAEI, com 120 matriculados.    

 Os primeiros professores da EAEI, de acordo com o jornal “Cidade de Ituiutaba” 

de 12 de março de 1970, “indicado e aprovado pelo CFE em seu parecer nº 158/70 são 

residentes e domiciliados em nossa cidade, fato êste objeto de consideração e louvor por 

parte da Comissão Verificadora”. Assim sendo, o corpo docente nos primeiros tempos 
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da EAEI foi composto pelos professores: Dr. Pedro Neto Rodrigues Chaves, David 

Cury Hanna, Hélio Benício de Paiva, Celso Franco de Gouveia, Rafael Eugênio de 

Azeredo Coutinho, José Roberto Finolt, Vânia Aparecida Alves de Moraes Jacob, 

Gerson Abrão, Reinaldo Campos Andraus, Diana Stael Martins Barros, Vanderli 

Anacleto de Campos, Ataulfo Marques Martins da Costa, José Mauro de Castro, Aluísio 

Andrade Chaves, Públio Chaves, Osvaldo Pádua Vilela e Jarbas Gomide.  

Desta feita, conforme Saviani (2008), é preciso considerar que o presente se 

enraíza no passado e se projeta no futuro. Logo compreender o longo tempo da EAEI no 

curto tempo da FTM, é contribuir para a construção da história da educação no Brasil, 

que é/está sendo construída a várias mãos por pesquisadores no âmbito da História da 

Educação no Brasil, principalmente, conforme asseguram Souza e Castanho (2009), nos 

programas de pós-graduação, a partir dos anos de 1990. 

Em síntese, conforme apresentado, a investigação está em uma fase inicial, e, 

assim sendo, outras questões devem ser analisadas e outras\novas investigações 

precisam ser desenvolvidas para conhecer, por exemplo, o projeto que orientou as 

práticas pedagógicas nos primeiros tempos da EAEI; a mudança de denominação para 

Escola Superior de Ciências Administrativas de Ituiutaba (ESCAI), em 1983; a 

implantação do curso de Ciências Contábeis e a alteração para Escola Superior de 

Ciências Contábeis e Administrativa de Ituiutaba (ESCCAI), em 1985, e, por fim, a 

implantação dos cursos de Turismo e Publicidade e Propaganda, em 2002, e a alteração 

da denominação para a Faculdade Triângulo Mineiro (FTM). 
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OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo tematiza el proceso de creación e implantación de la primera 

Institución de Enseñanza Superior del Pontal del Triângulo Mineiro, desde su 
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concepción, en 1968, y la implantación del curso de Administración de Empresas, en 

1970.  

El objetivo que orientó el desarrollo de esta investigación fue comprender los 

factores que impulsaron la creación de la primera Escuela Superior de Administración 

en Ituiutaba, conocer la infraestructura inicial, la política de contratación de los docentes 

y la forma de selección de los primeros graduandos de la Escuela de Administración de 

Empresas de Ituiutaba (EAEI). 

 Las cuestiones que propulsaron la pesquisa fueron: ¿cuál fue el propósito de la 

Asociación Comercial para la creación de la EAEI? ¿Quiénes fueron los primeros 

profesores? ¿Cuál fue el proceso que direccionó la contratación de los docentes? ¿Cómo 

fue realizado el proceso selectivo de los primeros alumnos? ¿Dónde funcionó la EAEI 

en los primeros tiempos de su implantación? 

 Así, el análisis de la condiciones socio-culturales y el desarrollo económico que 

se produjo como la primera Escuela de Administración es necesario, ya que no hay 

manera de contribuir a la construcción de la Historia de la Educación sin investigar el 

tema de la investigación y todos los hechos pertinentes que marcó el período histórico 

elegido. 

 

TEORÍA REFERENCIAL 

 Comprender la historia de la FTM es comprender parte de la historia del sistema 

educacional brasileño y, conforme asevera Magalhães (1998, pg.2), 

Comprender y explicar la existencia histórica de una institución 

educativa es, sin dejar de integrarla en la realidad más amplia que es el 

sistema educativo, contextualizarla, implicándola en el cuadro de 

evolución de una comunidad y de una región, es, a la postre, 

sistematizar y (re) escribirle el itinerario de vida en su 

multidimensionalidad, confiriéndole un sentido histórico”. 

 

 Para Morin (2005) es necesario comprender que la historia de la Educación, a 

semejanza de otras, siempre avanza, no hacia adelante como un río majestuoso, sino por 

desvíos que suscitan acontecimientos que sobrepasan los límites de sus márgenes. Es, 

por ese motivo, un curso necesariamente construido y (re) construido en la dinámica 

intermitente entre dos tiempos calificados por Spink (1995) como el corto y el largo 

tiempo de duración de la historia. 



90 

 

 El largo tiempo para Spink (1995) comprende el espacio de conocimientos 

producidos y continuamente interpretados por diferentes dominios del saber y, si bien 

anteceden a toda y cualquier vivencia, ellos se hacen presentes por medio de modelos, 

normas y convenciones. El corto tiempo es, para la autora, el tiempo de la 

interanimación dialógica, de las interacciones reales. En ese sentido, revisitar el largo 

tiempo de la historia de la EAEI, no implica apenas repisar los pasos ya dados por 

aquellos que la idealizaron, sino también, a partir de ellos, proyectar espacios aún no 

explotados. 

 

METODOLOGÍA 

Para responder a estas cuestiones propuestas para esta investigación se han desarrollado 

dos tipos de investigación: 1) la literatura, 2) documento descriptivo de una serie de 

documentos, entre ellos actas, periódicos, fuentes iconográficas y los documentos 

presentados en el FTM. Además, hemos realizado una entrevista con el ex alumna y 

actual secretaria de la institución, María de Lourdes Nogueira. 

 

RESULTADOS 

 Los resultados parciales a que llegaron los investigadores, propiciaron algunas 

conclusiones preliminares sobre la implantación de la EAEI, en 1968. Según Costa 

(2003), en la década del 50, la economía ituiutabana se basaba en la agricultura, siendo 

en ese momento, cultivados, más específicamente, “arroz de sequeiro”, maíz y algodón, 

además de la pecuaria. Por ese motivo, Ituiutaba era considerada la capital nacional del 

arroz y, hasta el final de la década del 50, atrajo personas de varios rincones del país 

estableciéndolas, sobre todo, en el campo. En la década del 60, hubo un gran avance en 

la ocupación de la zona urbana, principalmente con el incremento de industrias que 

pretendían la beneficiación del arroz.  

 De acuerdo con el libro Centenario de Ituiutaba (2001, pg. 143-144), había en 

Ituiutaba, en los años 60, 

ochenta y cinco máquinas de beneficiar arroz, un matadero, dos 

fábricas de aceites comestibles y algunas más proyectadas, tres 

fábricas de lacticinios, una de papel, una de macarrones, cuatro de 

piensos, ocho de artefactos de cemento, una de caramelos, ocho de 

muebles, una de refrescos, quince serrerías, dos cerámicas, ocho 

panaderías, nueve zapaterías, nueve agencias bancarias, agencia de la 
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“Caixa Econômica Federal” y de la “Caixa Econômica Estadual de 

Minas Gerais”. 

 

Ante este escenario socioeconómico, emerge el propósito de creación de una 

Escuela Superior de Administración para formar profesionales que actúen, de forma 

eficiente, en un sólido mercado del sector agrícola y empresarial. 

  Conforme el acta de la reunión de la Asociación Comercial, Industrial y 

Agropecuaria de Ituiutaba (ACIAP), hoy denominada Asociación Comercial e Industrial 

de Ituiutaba (ACII), realizada el 27 de septiembre de 1968, bajo la dirección del Sr. 

Nivaldo Inácio Moreira, la implantación del curso de Administración de Empresas, 

modelo de la Asociación Comercial de Uberaba, la mantenedora de la Facultad de 

Ciencias Económicas, era un anhelo de la clase empresarial que congregaba la 

Asociación Comercial. En ese sentido, “(...) poner en marcha en nuestra ciudad, una 

escuela de enseñanza superior, con objeto de que nuestros jóvenes, egresados del curso 

secundario, puedan tener la continuidad de su vida estudiantil”, era el propósito de los 

empresarios que formaban parte de la ACIAP y quedó explicitado en el discurso 

proferido por el Sr. Rafael Eugênio de Azeredo Coutinho. 

 Aún de acuerdo con el acta e con Lopes (2008), en esa misma reunión, fue 

formada la comisión de enseñanza que se encargaría de la implantación del curso de 

Administración de Empresas, y también designado el Dr. Pedro Neto Rodrigues 

Chaves, economista formado por la UFMG, el primer director de la EAEI. 

 De acuerdo con Chaves (1984, pg. 65),  

El 31 de marzo de 1970, el decreto del Presidente de la República 

concedió autorización para el funcionamiento de la Escuela de 

Administración de Empresas de Ituiutaba, la primera escuela de nivel 

superior en la ciudad. Ésta se instaló gratuita y provisionalmente, en 

las dependencias del Instituto Marden que, una vez más, abría sus 

salas para la formación profesionalizante de la juventud  tijucana.  

 

Conforme declaraciones de la Secretaria de la FTM, Maria de Lourdes Nogueira, 

en la fecha de la autorización, ya había sido realizado el proceso selectivo y, el 03 de 

abril de 1970 se dio inicio al año lectivo de la EAEI, con 120 matriculados.    

 Los primeros profesores de la EAEI, según el periódico "Ciudad de Ituiutaba" 

del 12 de marzo de 1970, "en la lista y aprobada por la CFE, en su dictamen N º 158/70 

son residentes y domiciliados en nuestra ciudad, que es objeto de reconocimiento y 
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elogios de la Comisión considera”. De esa manera, el cuerpo docente en los primeros 

tiempos de la EAEI fue compuesto por los profesores: Dr. Pedro Neto Rodrigues 

Chaves, David Cury Hanna, Hélio Benício de Paiva, Celso Franco de Gouveia, Rafael 

Eugênio de Azeredo Coutinho, José Roberto Finolt, Vânia Aparecida Alves de Moraes 

Jacob, Gerson Abrão, Reinaldo Campos Andraus, Diana Stael Martins Barros, Vanderli 

Anacleto de Campos, Ataulfu Marques Martins da Costa, José Mauro de Castro, Aluísio 

Andrade Chaves, Públio Chaves, Osvaldo Pádua Vilela y Jarbas Gomide. 

Por consiguiente, conforme Saviani (2008), es necesario considerar que el 

presente se enraíza en el pasado y se proyecta en el futuro, así que, comprender el largo 

tiempo de la EAEI en el corto tiempo de la FTM, significa contribuir para la 

construcción de la historia de la educación en Brasil, que es/está siendo construida por 

varias manos, por investigadores en el ámbito de la Historia de la Educación en Brasil, 

principalmente, conforme aseguran Souza y Castanho (2009), en los programas de 

postgrado, a partir de los años de 1990. 

 En síntesis, conforme presentado, la investigación está en fase inicial, así que, 

otras cuestiones deben de ser analizadas y nuevas investigaciones necesitan ser 

desarrolladas para que se conozca, por ejemplo, el proyecto el cual orientó las prácticas 

pedagógicas en los primeros tiempos de la EAEI; el cambio de la denominación para 

Escuela Superior de Ciencias Administrativas de Ituiutaba (ESCAI), en 1983; la 

implantación del curso de Ciencias Contables y el cambio para Escuela Superior de 

Ciencias Contables y Administrativa de Ituiutaba (ESCCAI), en 1985, y, al fin, la 

implantación de los cursos de Turismo y, Publicidad y Propaganda, en 2002, y la 

alteración de la denominación para Facultad Triângulo Mineiro (FTM). 
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EIXO 5 –  PRÁTICAS EDUCATIVAS E 

ESTÁGIOS NAS LICENCIATURAS 

 

  

UM OLHAR SOBRE AS PRÁTICAS EDUCATIVAS DO CURSO DE 

PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA-

CAMPUS DO PONTAL 

 

Alexandra Bragato Vieira Silva 

Universidade Federal de Uberlândia (FACIP) 

bragato16@gmail.com 

 

Este trabalho trata-se de um olhar acerca das experiências vivenciadas na 

disciplina Projeto Integrado de Prática Educativa (PIPE), a qual faz parte do projeto 

curricular do curso de Pedagogia da Universidade de Uberlândia – Campus Pontal e se 

estende do 1º ao 5º período do curso (PIPE I, PIPE II, PIPE III, PIPE IV e PIPE V). 

Neste sentindo, busca-se evidenciar como a disciplina mencionada pôde contribuir para 

a minha formação acadêmica e, sobretudo, em que medida o referido curso privilegia a 

relação entre teoria e prática na formação dos futuros profissionais da educação.   

 A reflexão em torno deste estudo foi abordada por meio de um relato, trazendo 

as experiências mais marcantes construídas e vivenciadas por mim na disciplina Projeto 

Integrado de Prática Educativa enquanto aluna do curso de Pedagogia da UFU - 

Campus Pontal. Posteriormente foi feita uma pesquisa bibliográfica a partir dos estudos 

de Freire (1997); Libâneo (2000); Nóvoa (1992); Vasquez (1968); entre outros, 

buscando enfatizar a importância de se estabelecer uma relação entre teoria e prática, 

seguida de reflexões, na formação de educadores. Além disso, utilizou-se também o 

Guia Acadêmico (2009) do referido curso. 

No que se refere ao Projeto Integrado de Prática Educativa I, pode-se concluir 

que este foi essencial, uma vez que me proporcionou a leitura, seguida de debates de 

livros e textos que enfatizavam a realidade da escola atual, me conscientizando dos 

desafios presentes na formação docente. A construção do memorial também foi de suma 

importância, pois permitiu um "olhar" para dentro de mim, para aquilo que ficou 

guardado na memória, agora pensado em relação à minha vida, à escolha da minha 
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profissão. Ou seja, este memorial meu deu a oportunidade de ressignificar os fatos da 

minha vida, compreender melhor o presente, mostrando-me que a vida é um conjunto de 

relações que se formam, não havendo uma maneira tão clara de se separar, por exemplo, 

a minha trajetória de vida com a escolha da minha profissão. 

Quanto ao Projeto Integrado de Prática Educativa II, este permitiu que eu 

constatasse, na prática (realidade), alguns dos entraves que as instituições escolares 

necessitam superar, como por exemplo: ensino tradicional, profissionais da educação 

desinteressados, projeto político-pedagógico não-participativo, falta de estrutura 

arquitetônica, entre outros. 

Em relação ao Projeto Integrado de Prática Educativa III, é possível afirmar que 

o mesmo também foi fundamental para a minha formação acadêmica, uma vez que ele 

oportunizou a reflexão em torno da importância de um planejamento coletivo na escola. 

E, por meio de uma pesquisa de campo nas escolas, constatei que o planejamento, 

infelizmente, ainda não vem sendo feito de forma participativa (no sentido que participe 

toda a comunidade escolar), e conseqüentemente, a escola atual ainda não está 

caminhando rumo a um processo verdadeiramente democrático. Já no Projeto Integrado 

de Prática Educativa IV, a experiência de construir um projeto de intervenção a partir 

dos resultados obtidos na pesquisa do Projeto de Prática Educativa III, e partindo das 

necessidades da própria escola, foi um momento inspirador em que já me senti podendo 

fazer algo com o intuito de contribuir para a transformação da mesma.  

No que diz respeito ao Projeto Integrado de Prática Educativa V, a construção de 

Pôsteres contendo os resultados dos trabalhos do PIPE III e IV foi prazerosa, uma vez 

que os mesmos foram construídos com o propósito de socializar os resultados de ambos 

os trabalhos com a sociedade; espera-se que essa socialização ocorra no próximo 

período do curso.  

 Enfim, foi possível evidenciar que o caminho percorrido do Projeto Integrado de 

Prática Educativa I ao Projeto Integrado de Prática Educativa V foi indispensável e 

amplamente enriquecedor para a minha formação, pois pude enxergar alguns dos 

desafios, limites e possibilidades das escolas atuais, me sentindo cada vez mais 

preparada para a realidade que vou lidar quando eu for exercer a minha profissão. Tais 

práticas educativas, amparadas por fundamentação teórica, proporcionaram, dessa 

forma, um entendimento mais claro e real das situações ocorridas no âmbito escolar e, 

conseqüentemente, possibilitarão, futuramente, uma adequada intervenção na realidade. 

É notável que o Curso de Pedagogia da Universidade Federal de Uberlândia – 

Campus Pontal preza o exercício da práxis pedagógica, fornece subsídios teóricos e 
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práticos para a compreensão do campo educacional, instiga os seus acadêmicos, desde o 

primeiro momento, a terem conhecimento da realidade das escolas atuais para que 

possam refletir em torno da mesma e transformá-la, com o propósito de caminhar rumo 

a um ensino democrático e de qualidade para todos.  

Faz-se importante ressaltar que as práticas educativas do referido Curso não se 

esgotam na disciplina Projeto Integrado de Prática Educativa. Essas práticas têm 

continuidade nos Estágios Supervisionados (6º ao 9ª período) e no Trabalho de 

Conclusão de Curso (10º período), visando, assim, que o futuro profissional da 

educação esteja constantemente em contato com a realidade presente no contexto 

escolar.  

 

Palavras-chave: Pedagogia; práticas educativas; transformação. 
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 This work is a look about the experiences in the discipline of Project Integrated 

Education Practice (PIPE), which is part of the curricular design of the Course of 

Pedagogy, Federal University of Uberlândia - Campus of Pontal height and extends 

from the 1st to the 5th sentence of current (PIPE I, PIPE II, PIPE III, PIPE IV and PIPE 

V). In this sense, we try to show how the discipline was referred to help my training 

and, above all, to what extent the course focuses on the relationship between theory and 

practice in the training of future professionals of education. 

The reflection on this study was addressed through a report, bringing the most 

significant experiences built and lived by myself in the discipline of Integrated Design 

Educational Practice Course student while the Pedagogy UFU - Campus of Pontal. 

Later was a literature search of studies from Freire (1997); Libâneo (2000); Nóvoa 

(1992), Vasquez (1968), among others, seeking to emphasize the importance of 
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establishing a relationship between theory and practice, followed by reflections, teacher 

training. Furthermore, it was used also the Academic Guide (2009) of the course. 

Regarding the Project Integrated Education Practice I, it can be concluded that 

this was essential since it gave me a reading, followed by discussions of books and texts 

that emphasized the reality of the current school, I aware of the challenges present in 

teacher training. The construction of the memorial was also of great importance, 

because one has to look inside me, for what was saved in memory, now thought in my 

life, the choice of my profession. In other words, this memorial I gave the opportunity 

to re the facts of my life, to better understand this, showing me that life is a set of 

relationships that are formed, with no one to so clearly separate, for example, the 

trajectory of my life with the choice of my profession. 

As the Project Integrated Education Practice II, this meant that I found in 

practice (reality), the barriers that schools need to overcome, such as traditional 

education, professional education disinterested, the political-pedagogical project non-

participative, lack of architectural structure, among others. 

On the Project Integrated Education Practice III, you can also say that it was 

crucial to my academic, since it nurture a reflection on the importance of a planning 

group at school. And, through a field research in schools, noted that the planning, 

unfortunately, has not been done in a participatory manner (in order to participate the 

entire school community), and consequently, the current school is not moving towards a 

truly democratic process. Already in the Project Integrated Education Practice IV, the 

experience of building a project of intervention from the results obtained in the search 

PIPE III, and from the needs of the school, was an inspiring moment in which it felt 

could do something with the order to contribute to the transformation of it. 

Regarding the Project Integrated Education Practice V, the construction of 

posters containing the findings of the PIPE III and IV was of paramount importance, 

since they were constructed in order to socialize the results of both works; it is expected 

that socialization occurs in the next period of the course. 

Finally, it was possible to show that the path of the Project Integrated Education 

Practice I to Project Integrated Education Practice V was essential and widely enriching 

for my training. I see some of the challenges, limits and possibilities of the schools 

today, I feel more prepared for the reality that I deal when I practice for my profession. 

Such educational practices, supported by theoretical reasoning, provided thus a more 

clear and real situations occurring within the school and thus enable the future, an 

appropriate intervention in reality. 
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It is remarkable that the Course of Pedagogy, Federal University of Uberlândia - 

Campus of Pontal values the exercise of pedagogical praxis, provides subsidies for the 

theoretical and practical understanding of teaching, encourages its students since the 

beginning of the course, to have knowledge of reality of schools today so they can 

reflect about the same and turn it, with the aim of moving towards democracy and 

education for all. 

It is important to emphasize that the educational practices of the Course of 

Education, Federal University of Uberlândia - Campus of Pontal do not end in the 

discipline of Integrated Design Educational Practice. These practices have continued in 

supervised (6th to 9th period) and Completion of Course Work (10th time), aimed, 

therefore, that the future of vocational education, is always in touch with reality in the 

school context. 

 

Keywords: Pedagogy; educational practices; transformation. 
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Esta pesquisa tem como temática a importância da filosofia na formação dos alunos da 

educação básica, e versa sobre  a prática do professor dos anos iniciais da escola publica 

estadual em Ituiutaba, Minas Gerais. Acredita-se que não é possível fazer educação 

significativa quando não há uma ação reflexiva sobre os diversos conceitos e 

conhecimentos já estabelecidos. Em vista disso, cabe aos profissionais da educação 

despertar em seus alunos desde a educação infantil até o ensino médio, a iniciativa para 

o pensar de forma criativa e interessante para a vida. Desse modo, filosofia e educação 
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devem estabelecer uma relação contínua para que juntas formem cidadãos críticos e 

reflexivos e, não pessoas alienadas, precipuamente, que não se ensine filosofia e sim se 

ensine a filosofar.  Os motivos que impulsionam este estudo são muito pertinentes. Em 

primeiro lugar, segue-se o cumprimento da elaboração de um artigo científico como 

exigência para o término do curso de pedagogia, cujas temáticas a desenvolver 

perpassam à prática do professor. Em segundo lugar, porque optou-se em retomar 

algumas reflexões teóricas que convalidam a concepção de  uma prática pedagógica 

crítica e reflexiva. E por último, o tema provoca inquietações considerando as 

observações feitas durante os estágios e ao perceber que a prática pedagógica dos 

professores observados não pauta-se na reflexão filosófica como exercício pedagógico 

educativo. Por tudo isso, muitos questionamentos emergiram e dentre eles alguns são 

mais fortes, significativos e merecem ser evidenciados, como por exemplo, quais são os 

fundamentos filosóficos que direcionam o projeto político pedagógico da escola 

estagiada? Na concepção desse projeto político pedagógico seria a filosofia  útil em 

qualquer idade para seus alunos? Defenderia uma educação filosófica das crianças 

enquanto estudam outras disciplinas, enquanto brincam e descobrem o mundo?A prática 

pedagógica das professoras observadas denota uma postura mais reflexiva, de 

compreensão e menos automatizada? As atividades preparadas e executadas em sala de 

aula manifestam a preocupação com o ensinar para o pensar? Qual a concepção das 

professoras observadas em relação ao pensar por si mesmo?É a partir dessas indagações 

que objetiva-se compreender como a prática pedagógica crítica e reflexiva pode mudar a 

formação dos alunos das séries inicias, verificar se a prática do professor dos anos 

iniciais é construída na perspectiva crítica e reflexiva.Contribuir para um maior 

aprofundamento teórico-prático na formação do professor crítico filosófico, 

promovendo a integração de outras disciplinas teóricas como: matemática,ciências, 

língua portuguesa, artes, contribuindo assim para que os profissionais da educação 

reflitam suas práxis e não considere seus métodos e conceitos definidos. Acredita-se que 

a maioria das professoras de educação infantil da E.E que estão sendo entrevistadas para 

elaboração deste estudo, não tem uma formação reflexiva-crítica e afirmará que se 

dedicam de fato para participarem de cursos de formação continuada. Portanto, afirmar-

se que esse é um processo contraditório, especialmente, entre o que foi dito nas 

entrevistas e o que realmente ocorre em sala de aula. Mas sem dúvida, este é um dos 

pilares na melhoria da qualidade no ensino em todas as áreas. Do ponto de vista teórico 

recorreu-se a alguns autores como Cunha (2008) e KOHAM (2000) que há muito vêm 

discutindo essas questões, essencialmente, a respeito da prática crítica-reflexiva do 
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professor e convalidam a ideia de formar alunos mais indagadores, questionadores e 

desse modo, uma das questões mais relevantes no campo educacional refere-se à prática  

pedagógica que visa à reflexão sobre os diversos conceitos e conhecimentos já 

estabelecidos. Esse aspecto é muito relevante visto que, o homem que quer uma 

democracia precisa estar cada vez mais esclarecido e a filosofia contribui para estes 

esclarecimentos. È nesse sentido que as reflexões de CUNHA (2008,p.19) são 

consideradas porque segundo o mesmo a educação para o filosofar é uma educação para 

pensar bem, e pensar bem é poder compreender as questões de fundo que se escondem 

nos enfeitiçamentos  da linguagem, aproveitando suas rachaduras para perscrutar em 

suas profundezas os significados  mais cheios de amplidão, suscetíveis de compreensão 

vasta, capazes de aquietar as indagações profundas que podem ser formuladas como o 

que chamamos “questões de fundo”.Santo Agostinho o primeiro grande filósofo do 

cristianismo, confessava: “Quando não me perguntam o que é o tempo, eu sei 

perfeitamente o que é o tempo; quando me perguntam o que é o tempo, já não sei o que 

é o tempo.” Ele deparava-se com uma questão de fundo, do mesmo modo que uma 

criança que se pergunta:“quanto tempo o tempo tem?. Essa visão esclarece como o 

pensar está conexo a formação da consciência humana e o pensamento  questionador 

construindo a individualidade de cada ser humano. Ainda sobre a mesma questão são 

indispensáveis as reflexões tecidas por KOHAM (2000,pg.19) quando defende que a 

educação para o pensar perfaz a reflexão do homem em sua totalidade não permitindo 

que o mesmo tenha seu pensamento estático e  ainda chama atenção sobre o pensamento 

reflexivo pois este, é o  pensamento que cuida de si mesmo, isto é, retoma-se para se 

examinar melhor quanto as garantias que tem para afirmar o que está afirmando, quanto 

aos seus fundamentos, quanto as suas pressuposições, quanto aos significados dos 

conceitos que está utilizando quanto a sua consistência, a sua coerência etc..etc.. E além 

disso, assinalou que esse pensamento não tem sido encontrado com freqüência  em 

nossos jovens e, pior ainda, em nossos adultos. Prosseguindo, as discussões de 

(CUNHA,2008,pg.21) são relevantes e nesse sentido, ressaltou a importância dos 

componentes curriculares e da integração de disciplinas que contemplem o pensar por si 

mesmo. Em vista disso, o mesmo autor explica que há entre os educadores sérios, a 

consciência e compromisso com a estruturação do currículo em torno dos eixos 

curriculares, principalmente, a educação da expressão e comunicação, educação 

matemático-cientifico, educação física e expressão corporal, educação religiosa 

opcional, e, acrescentamos Educação para o Filosofar. As consolidações dos objetivos 

educacionais constitutivos desses eixos tornam-se mais importantes, em especial na 
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educação básica, que é os objetivos específicos das disciplinas particulares. Cresce a 

consciência de que educar o cidadão implica conectar, sob parâmetros socialmente 

justos, as duas singularidades que definem a vida humana consciente: as dos desejos do 

indivíduo, com a das escolhas livres da pessoa.  Portanto, a formação de cidadãos 

democráticos tem por condição a reorganização de um sistema educacional de 

qualidade, direcionado para a recuperação e construção dos valores da cidadania. Para o 

desenvolvimento de uma investigação dessa natureza, recorreu-se ao pressuposto de que 

a pesquisa científica é pertinente no sentindo de enfatizar as abordagens de metodologia 

científica podemos citar (COSTA,1997,pg.209)  quando afirma  que pesquisa é aquela 

que ensina o cientista a “ver” a realidade, isto é, a distinguir nela determinados 

acontecimentos e as relações existentes entre eles.Essa concepção cientifica define com 

clareza que é preciso que a teoria guie o pesquisador no sentido dos conceitos e 

ferramentas a ser utilizado, o que é decisivo para garantia do sucesso de uma pesquisa. 

Já a pesquisa de campo permite observar o comportamento de um grande número de 

crianças em relação á situações diversas, tanto em sala de aula quanto em momentos de 

lazer, sabemos que a criança vive sobre os olhares dos adultos em diversas situações de 

sua vida, sendo todas as regras do seu viver ditadas pelos mais velhos, seja na família, 

instituições religiosas, na escola, enfim em todos os seus segmentos sociais, mas medir 

e observar a forma que isso ocorre deve ser a preocupação do educador, sendo ele o 

facilitador do processo de aquisição de novos conhecimentos  como a inteligência 

crítica , entendida como pensamento  crítico O desenvolvimento dessas habilidades 

permite modificações no agir, pensar e querer humano, tornando-os mais justos e 

racionais. Apoiado no paradigma filosófico- pedagógico do Dr.Mattew Lipman que nos 

mostra uma alternativa de trabalhar o ensino tradicional, isto é, um ensino que se 

preocupa não apenas com a transmissão dos conteúdos, mas que desenvolva também as 

habilidades cognitivas, pois, o desenvolvimento destas habilidades permite a criança 

modificações no agir, no pensar e no fazer do ser humano, tornando-os seres mais 

racionais e justos e contribuindo com o desenvolvimento criativo da criança, é que 

decidiu-se dar encaminhamento à esta pesquisa. Do ponto de vista metodológico, optou-

se pela pesquisa bibliográfica considerando que nenhuma pesquisa, poderá ser realizada 

ao acaso sem uma finalidade e objetivos definidos, e que não deverá posteriormente 

ficar esquecida em uma gaveta qualquer, ou ser lida apenas pelo professor, está deverá 

ser útil e servir de incentivo, para que mais conhecimentos advenham e para tratar os 

conceitos pertinentes à temática e a pesquisa de campo vivenciando momentos de 

aprendizagem na Escola Estadual Cônego Ângelo, tanto nas aulas quanto nos horários 
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de lazer das turmas de alunos entre sete e oito anos, além da entrevistas realizadas com 

as professoras e análise do projeto político pedagógico da escola, buscando 

compreender a relação entre a prática do professor e a proposta por uma educação 

reflexiva. Contudo, a reflexão estabelecida a partir desta pesquisa agregará aos estudos e 

experiências já desenvolvidas em escolas públicas brasileiras. Com base nesses 

pressupostos os dados sistematizados e analisados permitem afirmar que a prática dos 

professores dos anos iniciais da escola observada não pautam-se em uma ação reflexiva, 

pelo contrário, com atividades essencialmente automatizadas, prontas e acabadas. Já os 

resultados obtidos no período de estágio na E.E foram satisfatórios, percebi muitos 

alunos com vontade de aprender, vontade de mostrar o quanto são importantes e 

principalmente no momento das entrevistas todos queriam participar, quanto ao 

desenvolvimento emocional dos alunos, percebemos que não há um projeto direcionado 

para uma abordagem integradora, permitindo as crianças vivenciar diversas atividades,  

tendo  como finalidades principais o lúdico, educativo, permitindo diversão e prazer, 

desenvolvimento cognitivo e integração social. 

  

 PALAVRAS-CHAVES: filosofia para o pensar, prática reflexiva, formação de 

professores 
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of education in state-schools in Ituiutaba, Minas Gerais. We are of the opinion that 

meaningful education is not possible when there is no reflective action regarding pre-

established concepts and knowledge. In the light of this, it is the work of the education 

professionals to stimulate in their students, from kindergarten up to secondary level, the 

initiative to think in an interesting creative fashion in relation to life. In this way both 

philosophy and education must establish a working relationship so as, together, to form 

critical, reflective citizens, and not, basically, alienated individuals, teaching people to 

philosophize instead of teaching just philosophy. The reasons behind such a study are 

very relevant. First of all, the development of a scientific article is the fulfillment of an 

end-of-pedagogy-course demand, the themes of which are part of the teacher’s practice. 

Secondly, because the choice incorporates theoretical reflection which validates the 

concept of a practical, reflective, pedagogical behavior. And finally, the theme itself 

provokes certain apprehensions in the light of the observations made during the 

different stages, and also due to the perception that the pedagogical practice of the 

teachers under study is not based on philosophical reflection as an educational 

pedagogical exercise. Because of all of this, many questions arise, some of which are 

more intense, more significant than others and need to be addressed, as for example, 

what are the philosophical foundations underlying and orientating the political 

pedagogical project of the school in question? Within the concept of this political 

pedagogical project, would philosophy be useful at any age for the students? Would a 

philosophical education of the students while they study other disciplines, while they 

play and discover the world be upheld? Does the pedagogical behavior of the teachers 

under observation indicate a more reflexive, understanding posture, and less automated? 

Do the activities prepared and carried out in the classroom portray a concern with 

teaching how to think? What is the concept of the teachers in question in relation to 

thinking for themselves? It is by starting with these questions that we intend to 

understand how the critical, reflexive pedagogical practice is capable of changing the 

formation of primary-school students, of finding out if the teacher’s practice in the 

initial years of formation is based on the critical, reflexive perspective. To contribute 

towards a more profound theoretical, practical study of the formation of the critical, 

philosophical teacher, promoting the integration of other theoretical disciplines, such as: 

mathematics, science, Portuguese, and arts, thus helping the education professionals to 

reflect on their practice and not consider their methods and concepts as being defined. 

We are of the opinion that the majority of the state primary-school teachers being 

interviewed in this study, do not have a reflexive-critical formation and it will be 
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affirmed that they do in fact dedicate themselves to taking part in continuous formation 

courses. However, it is believed that this is a contradictory process, especially, between 

what was said during the interviews and what in fact takes place in the classroom. But, 

undoubtedly, this is one of the pillars for the bettering of the teaching quality in all areas 

of education. From the theoretical point of view we used authors such as Cunha (2008) 

and KOHAM (2000), who, for some time have been treating this questions, especially 

in relation to the critical-reflexive practice of teachers and validating the idea of forming 

more questioning, inquiring students and in this way one of the most pertinent questions 

in the field of education is related to the pedagogical practice which envisages reflection 

on the various, already established, concepts and information. This is a very relevant 

aspect seeing that, if we are to have a democracy we need to be more and more 

informed and philosophy contributes towards this. It is in this sense that CUNHA’s 

reflections are taken into consideration, because, according to him education to 

philosophize is an education to think well, and to think well is to be able to understand 

the underlying questions that are hidden behind the enchantments of language, taking 

advantage of its fissures to scrutinize in its depths its widest meanings, susceptible to 

vast understanding, capable answering the profound questions that can be asked, the so-

called “underlying questions”. Saint Augustine, the first of the great Christian 

philosophers said: “When nobody asks me what time is, I know perfectly well what 

time is; but when somebody asks me what time is, I no longer know what time is”. He 

was coming face to face with one of the underlying questions, in much the same way as 

the child who asks himself: “How much time does time have”? This aspect clarifies 

how thinking is connected to the formation of the human conscience and questioning 

thought building the individuality of each human being. Still on the same subject we 

have the indispensable reflections woven together by KOHAM 2000, p. 19) where he 

defends that education for thinking runs right through man’s reflection in its totality not 

allowing him to have static thought while drawing attention to reflective thought 

because this is the thought that takes care of itself, that is, looks in on itself to examine 

itself better regarding the guarantees it has for stating that which it is stating, regarding 

its foundations, regarding its presuppositions, regarding the meaning of the concepts 

that it is using, regarding its consistency, its coherence etc., etc.. And as well as this, 

pointed out that this way of thinking is not frequently found among the youth or, even 

worse still, among the adults. Going further, CUNHA’s reflections (2008, p.21) are 

relevant here, when he points out the importance of the curricular components and the 

integration of the disciplines which contemplate thought in itself. In view of this, the 
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same author explains that among the more serious educators, there is an awareness and 

a commitment to the formation of a curriculum around the curricular themes, 

principally, representation and communication education, mathematic-scientific 

education, physical education and corporeal expression, optional religious education, 

and, allow us to add, Education to Philosophize. The consolidation of the constitutive 

educational objectives of these themes becomes more important still, especially in basic, 

fundamental education, which is the specific objective of each particular discipline. 

There is a growing awareness that the education of the citizen involves, within socially 

just parameters, the two unique elements that define conscious human life: the 

individual’s desires, and the free choices made by the person. Consequently, the 

formation of democratic citizens has, as a condition, the reorganization of an 

educational system of good quality directed towards the rediscovery and the formation 

of the values of citizenship. For the development of an investigation of this nature, we 

used of the presupposition that scientific research is pertinent in the sense that to 

emphasize the methodological scientific approaches. We can quote (COSTA, 1997, p. 

209) when he states that research is that which teaches the scientist to “see” reality, that 

is, to distinguish in it specific facts and the existing relationships between them. This 

scientific concept clearly defines that theory guides the researcher in the sense of the 

concepts and instruments to be used, which is decisive to guarantee the success of the 

research. Since field research allows one to observe the behavior of a large number of 

children in relation to different situations, not only in the classroom but also during 

recreation, we know that the child is constantly under the adult’s eyes in so many 

different situations, all the norms for his living being dictated to him by older people, be 

them family, religious institutions, the school, in short all of his social segments. But to 

measure and observe how this happens must be the educator’s task, since he is the 

facilitator of the process of the acquisition of new knowledge such as critical 

intelligence, understood as critical thought. The development of these abilities allows 

for modifications in the human way of acting, thinking and desiring, making them more 

just and rational. Getting support from Dr. Mathew Lipman’s philosophical-pedagogical 

paradigm which gives us an alternative way of working with traditional education, that 

is, an education geared towards not just the transmission of content, but which also 

develops cognitive abilities, because the development of such abilities allows for 

modifications in the child’s way of acting, thinking and doing of the human being, 

making them more rational and just and contributing towards the creative development 

of the child, is what was the deciding factor in giving direction to this research. From 



106 

 

the methodological point of view, we opted for the bibliographic research considering 

that no research can be carried out haphazardly, without defined purpose or objectives, 

and that it will not, later, remain forgotten in a drawer, or read only by the professor. It 

must be useful and serve as an encouragement so that further knowledge may come 

about and deal with concepts pertinent to the theme and field research enjoying 

moments of learning in the Conego Angelo State School, during the classes and 

recreation periods of the seven to eight-year-old students, as well as the interviews 

carried out with the teachers and the analysis of the political-pedagogical school-project, 

trying to understand the relationship between the teacher’s practice and the proposition 

for a reflective education. Moreover, the reflection established as a result of this 

research will add to the study and experiences already developed in Brazilian public 

schools. Based on these presuppositions the data systematized and analyzed here allows 

one to say that the teacher’s practice in the early school years as observed here is not 

modeled on reflective action, rather on the contrary, on essentially automated, ready-

made, worn-out activities. Since the results obtained during the work-experience period 

in the state school were satisfactory, I noticed many students with a desire to learn, a 

desire to show just how important they are, and principally during the interviews all of 

them wanted to take part. Regarding the emotional development of the students, we 

sensed that there is no project geared towards an integrating approach, allowing the 

children to enjoy these different activities, having as the main purpose the playful, the 

educative, allowing  for entertainment and pleasure, cognitive development and social 

integration 

Key-words: Philosophy for thinking; reflective practice; teacher training. 
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O presente trabalho foi elaborado por um grupo de alunas do 3.º ano de 

Pedagogia, da FEIT
3
, Campus Avançado de Santa Vitória-MG, na disciplina de História 

da Educação III, por meio de uma pesquisa referente ao tema  indisciplina, em que 9 

(nove) professores do oitavo e nono ano do ensino fundamental
4
 responderam a um 

questionário de 5 (cinco) perguntas sobre o assunto. 

 Indisciplina é um tema muito discutido e analisado nos últimos anos por se 

tratar de um problema constante do cotidiano escolar. Pensar na indisciplina escolar é 

pensar que a escola precisa urgentemente se dar conta de que os alunos que adentram 

seus portões hoje fazem parte de diversas culturas, vivem em mundos diferentes e 

precisam ser respeitados e valorizados a partir dos conhecimentos que trazem consigo. 

A partir do reconhecimento e entendimento desse universo cultural, a escola poderá ser 

capaz de proporcionar a construção de conhecimentos que habilitem seus alunos a viver 

neste mundo de constantes mudanças.  

    As questões que envolvem a disciplina/indisciplina dentro e fora do contexto 

escolar se referem a um assunto tão amplo e complexo quanto a própria existência 

humana, pois essa é uma questão que esteve presente no decorrer da história em 

diversos segmentos da sociedade.  

    Fleuri (2008) ao escrever sobre a rebeldia na história da escola se referiu ao fato 

de que a indisciplina não é um modismo da atualidade. 

 

Na Grécia e Roma antigas, quando o ensino era ministrado por 

escravos que usavam frequentemente chicotes e varas, os 

discípulos revidavam, muitas vezes, à mesma altura, espancando 

ou mesmo matando seus mestres. A mitologia grega ilustra esta 

tradição, relatando como Heracles, a golpes de cadeira, mata seu 

mestre de música, Lino, irmão de Orfeu (FLEURI, 2008, p. 49). 

 

    Na Europa dos séculos XVII e XVIII, segundo Foucault (apud Fleuri, 2008), a 

escola, assim como o quartel, o hospital, a fábrica, desenvolveram métodos de 

dominação com o objetivo de, por meio do controle físico, tornar os indivíduos mais 

dóceis e produtivos. 

                                                 
3 As alunas estudam no curso de Pedagogia da Fundação Educacional de Ituiutaba. 
4 Atualmente, o ensino fundamental se organiza em nove anos, portanto o oitavo ano era a 

anterior 7.ª série e o nono ano a “antiga” 8.ª série. 
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    Os processos disciplinares existiam há muito tempo nos conventos, nos 

exércitos, nas fábricas, porém nesses séculos assumiram fórmulas gerais de dominação 

que tornavam o indivíduo tanto mais obediente, quanto mais útil e vice-versa. Esses 

métodos disciplinares não eram repressivos e seu objetivo era potencializar as energias e 

aprimorar as aptidões do indivíduo, bem como forjar-lhes o comportamento. Por meio 

de recursos coercitivos como sanções, vigilância e exames eram mantidos o controle 

social das instituições sociais, inclusive a escola. 

    Segundo Fleuri (2008), o espaço escolar geralmente se constitui de edifícios 

cercados. O seu interior é subdividido em salas, corredores e pátios, proporcionando aos 

indivíduos que sejam identificados e obrigados a desempenhar, de modo articulado, as 

diversas funções. Dentro das salas, as fileiras permitem dividir e classificar os alunos, o 

que torna possível o controle das atividades individuais, bem como o trabalho 

simultâneo e coletivo. O horário das aulas e intervalos são previstos e controlados de 

modo a cumprir as exigências formais distintas por matérias e professores. Porém esse 

ambiente identificado e controlado, para não dizer vigiado, não foi capaz de impedir as 

práticas de transgressão e conflitos que necessariamente não são negativas, pois podem 

ser canalizadas de forma positiva. 

    No âmbito da escola,  

 

as práticas de transgressão revelam seu potencial revolucionário, 

constituindo as bases para processos educativos que superem as 

relações de saber-poder disciplinar, na medida em que forem 

assumidas coletivamente (consolidando relações de 

reciprocidade e solidariedade) e ativamente (cultivando a 

diversidade de iniciativas e interações). E, para potenciar a rede 

viva da solidariedade, criatividade, liberdade e organização 

cultivada no cotidiano escolar, é preciso desvencilhá-lo do 

caráter de transgressão e delinquência que lhe é impingido pelo 

sistema extraordinário de vigilância e sanção (FLEURI, 2008, p. 

78). 

 

    Segundo Vasconcellos (1996) para enfrentar as questões disciplina/indisciplina 

na sala de aula e na escola, é necessária a ajuda de um conjunto de áreas do 

conhecimento, dentre elas a Sociologia, devido à sua complexidade e exigência, uma 
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vez que se trata da formação de um número significativo de sujeitos que são individuais 

e únicos, e ao mesmo tempo sociais e coletivos. 

     Ao analisar a indisciplina por meio de uma perspectiva sociológica, segundo os 

paradigmas do consenso e do conflito, observamos que o paradigma do consenso 

aparece com mais freqüência nas escolas, pois ele parte do pressuposto de que todos os 

alunos são homogêneos e por isso, a escola, os professores podem adotar uma única 

prática pedagógica, visto que todos são iguais e aprendem do mesmo jeito. Uma escola 

que se pauta pelo  paradigma do conflito, os alunos são seres heterogêneos, que têm 

pensamento próprio, que são únicos, porém convivem juntos. Os conflitos são 

discutidos, refletidos, visando o crescimento e a harmonia de todo o grupo sem perder 

as características individuais. 

    Nesse sentido, os motivos de atitudes interdisciplinares são mais visíveis em 

escolas e com educadores com proposta pedagógica tradicionais em que o saber parece 

ser sinônimo de poder e as relações professor-aluno se dão de forma mais rigorosa e 

autoritária. O contrário é evidente quando a escola ou o educador têm uma postura mais 

flexível e os alunos participam do processo de elaboração de seus direitos e deveres. 

Não estamos descartando nenhum fator externo que gera violência na escola, estamos 

sim destacando a importância de posturas pedagógicas de educadores que procuram 

alternativas para amenizar, abrandar a onda de violência escolar que assola não só o 

Brasil, mas também muitos outros países. 

     Moacir Gadotti, prefaciando o livro Pedagogia Social de Rua, de Maria Stela 

Graciani, de 2005, descreve que a globalização econômica produz de um lado a riqueza 

extrema com o avanço da tecnologia, a planetarização da cultura, e de outro, a extrema 

miséria e a necessidade de uma nova pedagogia capaz de atender as necessidades da 

grande maioria da população, em especial a brasileira, que vê crescer o número de 

crianças e adolescentes na rua. 

 

Necessitamos de uma pedagogia dos direitos e do educador 

social de rua não apenas para os educadores que trabalham na 

rua. A violação dos direitos humanos é também resultado de um 

processo distorcido de ‘educação’ daquelas mesmas pessoas que 

deveriam resguardar esses direitos. Essa é a educação 

dominante, sustentada na cultura da indiferença, herança de 

uma civilização que nasceu com a marca da violência e do 

descompromisso com a sorte das maiorias. Não podemos 
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esquecer que o Brasil foi o último país do mundo a pôr fim à 

escravidão em que gente era comprada e vendida. O Brasil é um 

país que nasceu com a marca da exclusão. Herdamos, portanto, a 

insensibilidade diante da miséria. A pedagogia do educador 

social é, de certa forma, uma contrapedagogia que busca 

instaurar uma nova cultura, a cultura da sociedade que possa 

neutralizar a banalização da vida à qual as elites brasileiras se 

acostumaram. (GADOTTI Apud GRACIANI, 2005, p.13) 

 

A reflexão de Gadotti enfatiza que os problemas da exclusão, da qual são 

vítimas a grande massa popular brasileira, tem suas raízes históricas herdadas desde a 

colonização. A educação dominante é sustentada na cultura da indiferença, porém a 

pedagogia do educador social, que para nós pode ser tanto na rua, como nas salas e 

escolas convencionais, busca instaurar uma nova cultura, a cultura social capaz de 

neutralizar e superar a banalização que são vítimas por parte das elites. A proposta de 

uma prática-pedagógica mais flexível e contextualizada poderá ser uma grande aliada na 

tentativa de reverter o quadro de exclusão do qual são vítimas a maioria da população 

brasileira.  

    Delors (1999) propõe uma educação fundada nas quatro aprendizagens básicas: 

ser, conviver, conhecer e fazer; a missão que forneça mapa e bússola para o incerto 

século XXI. As grandes queixas sobre indisciplina talvez estejam ligadas à falta das 

competências de conviver e de ser, o grande desafio do século XXI. Pensamos que todas 

as questões disciplina/indisciplina estão intimamente relacionadas a estas duas 

competências e que a escola, os educadores precisam possibilitar, fornecer mapas e 

bússolas para o desenvolvimento das quatro competências básicas para a formação de 

seus sujeitos, de seus alunos. 

    Freire (1996) afirma que o educador, desde o princípio de sua experiência 

formadora, ao se assumir como sujeito da produção do saber, definitivamente deve se 

convencer de que ensinar não é transmitir conhecimento e sim de criar possibilidades 

para a sua produção. Freire faz uma importante reflexão sobre a formação do educador 

que educando também é educado e que alunos são sujeitos em processo de formação. 

Esta concepção de educação é contraditória à pratica educacional de transmitir 

conhecimentos pois, para ele, ensinar é criar possibilidades para produzi-lo. Essa 

concepção de Freire deixa evidente uma mudança de paradigma, uma ruptura com o 

tradicional, uma mudança teórica de ensinar.  
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    Para Graciani (2005), os paradigmas são espécies de modelos de normas e sua 

concepção é estreitamente ligada à concepção da evolução das ciências e a ênfase 

colocada no conhecimento. As mudanças paradigmáticas constituem-se em mudanças 

de conceitos, de visão de mundo, pois os modelos esgotam seu potencial explicativo. As 

mudanças radicais que surgem em conseqüência da crise são chamadas revoluções 

científicas que podem ser desencadeadas por causas internas quando dos 

desenvolvimentos teóricos e metodológicos no meio da teoria que o gerou; e externas 

quando são as mudanças do cenário de uma época, de uma cultura ou de uma sociedade 

que colocam em dúvida as teorias.  

A sociedade contemporânea é palco de mudanças radicais das mais variadas, 

como o avanço tecnológico, a globalização da economia e da cultura. Tudo isso provoca 

transformações também nas relações interpessoais, nas formas de visão de mundo. A 

escola com sua equipe pedagógica vive no olho do furacão das transformações. Ensinar 

em meio a esse conjunto de incertezas requer do profissional da educação um processo 

contínuo de formação para, a partir da realidade de cada aluno, promover uma educação 

de qualidade, tentando, na medida do possível, resolver as questões indisciplinares que 

possam surgir sem maiores transtornos e principalmente não excluindo nenhum de seus 

educandos seja qual for a sua classe social, etnia, etc. 

     Para Wicher (2008), a escola atualmente se transformou numa escola popular de 

massa, com estudantes com as mais variadas culturas, experiências, histórias e 

expectativas de vida. Os conceitos antigos não se mostram condizentes e suficientes 

para essa nova realidade, o profissional em educação deveria estar em constante 

processo de construção, uma vez que seu objeto de trabalho, o conhecimento, está em 

constante transformação. A relação educador-educando significa de um lado garantir o 

acesso aos saberes fundamentais aos educandos, e de outro o reconhecimento efetivo do 

educador como sujeito e como profissional. 

Embasando-nos em todas as reflexões apresentadas neste texto, realizamos uma 

pesquisa com professores de 2 (duas) turmas do turno vespertino, uma de oitavo e uma 

de nono ano de uma escola pública, localizada no município de Santa Vitória-MG.  

O questionário com 5 (cinco) perguntas relacionadas ao tema desta pesquisa, 

permitiram verificar que para os professores a indisciplina se refere a formas de 

comportamento que perturbam ou afetam o bom funcionamento da escola, a falta de 

interesse, limites, o desrespeito ao próximo. 

Os professores consideraram como atitudes indisciplinares o desrespeito ao 

colega, palavrões, briga, falta de respeito ao professor, empurrar propositalmente mesas 
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e cadeiras, conversar durante a explicação, falta de senso de obediência, alunos lendo 

revista fora de hora, uso de celular em classe. Quando têm que enfrentar algumas dessas 

situações, usualmente usam como recursos levar os alunos indisciplinados à direção da 

escola para conversar com a família, conversar individualmente com o aluno, propor 

trabalhos em grupos, tentar conseguir o silêncio dos alunos sem ter que gritar para isso. 

Em questões indisciplinares mais difíceis, usualmente recorrem à direção, às 

especialistas da educação, à equipe pedagógica, a membros da sociedade para que 

façam palestras aos alunos, também ao Conselho Tutelar e encaminhamento a um 

psicólogo. Percebe-se pelas respostas obtidas que, mesmo em situações menos 

conflitantes, os professores recorrem à direção para resolver questões relacionadas ao 

universo da sala de aula. Quanto às situações consideradas por eles mais graves, 

evidencia-se que a maioria delas se refere a atitudes agressivas e violentas entre os 

alunos. Em relação ao professor, utilizam de agressão verbal. 

A maioria dos professores usam como estratégia para resolver as atitudes 

indisciplinares em sala de aula, o diálogo com os alunos, a atenção, o carinho e a 

vontade de educar. Citaram também que é necessário ter domínio do conteúdo 

ministrado, interesse pelo que se ensina, pelo aluno, evitar gritar dentro da sala de aula, 

ser amável e educado, ter empatia, trazer para a sala assuntos que os alunos conheçam e 

que possam despertar seu interesse. Alguns ainda disseram que tentam se aproximar dos 

alunos, que não é fácil conseguir, mas que ao acreditar nessa aproximação obtêm mais 

respeito. Às vezes tentam também colocar o aluno “difícil” como auxiliar do professor 

na sala de aula, na tentativa de melhorar a disciplina. 

Ao analisar as respostas obtidas verificamos que a forma como os professores 

(as) lidam com as questões de indisciplina, em relação aos alunos indisciplinados, 

evidencia a dificuldade em explicitar os critérios quanto à sanção de atos indisciplinares 

e as estratégias empregadas para a resolução das situações-problemas a que estão 

sujeitos diariamente. Mesmo existindo em várias situações um discurso envolvendo 

diálogo, respeito, amor, domínio do conteúdo, entre outros, percebemos que as práticas 

pedagógicas ainda são excludentes visto que recorrem, com freqüência, à direção, 

retirando o aluno da sala de aula. 

Os quatro pilares, base para a educação do século XXI, parecem ainda ser um 

desafio distante de ser concretizado, principalmente porque alguns professores ainda 

não desenvolveram nos alunos as competências e habilidades de aprender a ser e a 

conviver, pois procuram forjá-los para a obediência e a harmonia, sem prepará-los para 

lidar e resolver os conflitos que aparecem no ambiente escolar.    
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This work was prepared by a group of students majoring the 3 semester, FEIT
5
 

at the Advanced Campus of Santa Vitoria MG, in the discipline of History of Education 

III, by means of a research topic relating to indiscipline, where 9 teachers in the eighth 

and ninth year of primary school
6
 answered a questionnaire of 5 questions on the 

subject. 

   Indiscipline is very discussed and analyzed in recent years because it is a 

problem in everyday school life. Thinking indiscipline in school and think that the 

school urgently needs to take account of the students who enter its gates today are part 

of different cultures, live in different worlds and must be respected and valued from the 

knowledge they bring themselves. Starting by this recognition and understanding of the 

cultural universe, the school may be able to provide the construction of knowledge that 

enable its students to live in this world of constant change. 

   The issues involving discipline/indiscipline within and outside the school refer 

to a subject so broad and complex as the human existence itself, because this is an issue 

that was present in the course of history in various segments of society.  

                                                 
5 The students are majoring in Pedagogy at Education Foundation of Ituiutaba. 
6 Nowadays the Elementary school is organized in 9 years of study, and the research was made 

in the last two years of the primary school.         
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  Fleuri (2008) while writing about the rebellion in the history of the school 

referred to the fact that indiscipline is not a case of nowadays modism.  

In ancient Greece and Rome, where the teaching was conducted 

by slaves who often used whips    and rods, the disciples often 

retaliates the same time, beating or even killing their masters. 

The Greek mythology illustrates this tradition, reporting as 

Heracles, with scams of chairs, kills his music master, Lino, 

Orpheus’ brother. (FLEURI, 2008, p.49)  

 

In the Europe of XVII and XVIII centuries, according to Foucault (apud 

FLEURI, 2008), like the quarter, the school, the hospital and the industries, developed 

domination’s method with the aim of, through the physical, making individuals more 

docile and productive. 

   Disciplinary procedures has long existed in convents, in armies, in factories, but 

in general formulas took centuries of domination that made the individual the more 

submissive the more useful and vice versa. These methods were not disciplinary dams 

and their goal was to increase energy and improve the skills of the individual and 

forging their behavior .By means of sanctions and coercive resources, surveillance and 

tests were kept the social control of social institutions, including the school. 

   According to Fleuri (2008), the school space usually is surrounded by buildings. 

The interior is divided into rooms, hallways and patios, providing individuals who are 

identified and forced to play in an articulated way the various functions. Inside the 

rooms, the rows to divide and classify the students, which makes possible the control of 

individual activities and the work simultaneously and in group. The intervals and 

classes are planned and controlled so as to meet the formal requirements for different 

materials and teachers. This ambient identified and controlled not to say looked out, was 

not able to obstruct the practices of transgression and conflicts that necessary aren’t 

negatives, because they can canalize in a positive way. 

     In the school ambit, 

the transgression’s practices show their revolutionary potential 

‘building the bases for educational process that will increase the 

relations between knowledge-power discipline in the way they 

will be assumed in group and actively (building the diversity of 

initializations and interactivities). And to show the power of 

solidarity, creativity, liberty, and organization cultivated in the 
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everyday school days, is necessary to eliminate the transgression 

that is as it was said so. (FLEURI, 2008, p.78)  

  

According to Vasconcelos (1996) to face the questions discipline/indiscipline 

inside the classroom and school it is necessary the help of all kinds of knowledgement 

as an example Sociology because of it’s complexity and demand even because we are 

talking about an significant number of individual and independent human beings and 

their grow up in the educational subject. 

   While analyzing indiscipline in a sociological view, considering the consensus 

and patterns of conflicts, we had a chance to see that it could happen more often in the 

schools because he thinks that it’s only necessary one unique approach with the students 

because all of them would learn in a equal way and timing. The conflicts are discussed, 

and reflected aiming the harmony of all groups without losing the individual 

characteristics. 

   In this sense, the interdisciplinary attitudes are more visible in schools and with 

teachers with a traditional offer that believe that knowledge is a synonym of power and 

that the relationship among students-teachers are more strict. The opposite is evident 

when a school or the teacher has a more flexible position and the students participate in 

the process and elaboration of their rights. We just want to emphasizing the necessity of 

the educators to visualize the violence not only here in Brazil but allover the world, the 

teachers must know how and when to become thus. 

  Moacir Gadotti, prefacing the book Pedagogia Social de Rua, written by Maria 

Stela Graciani, from 2005 says that the economic globalization produces in one side the 

extreme richness with the advance of technology, the worldwide spread of cultures and 

in the other side the extreme misery and the urgent necessity of a improve in our 

educational system to attend the majority part of Brazil’s inhabitants in special the 

adolescents that grow up on the streets and each year the number increase even more. 

We need a pedagogy of the rights for teachers that work on the 

streets making social programs. The violation of human rights is 

also a result of a unknown process of distortion of educational 

from the very same persons that should regard their own rights. 

This is the predominant cultural indifference heritage of a 

civilization that was born with a mark of violence. We cannot 

forget that Brazil was the last country of the world to finish the 

slavery in times where people were sold and bought. 
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Unfortunately  we heritage the insensibility towards misery. The 

social educator pedagogy is in a way that aims to install a new 

methodology based on culture that could neutralize the banalite 

life that the Brazilian elites got used to. (GADOTTI Apud 

GRACIANI, 2005, p.13)  

 

 The reflection of Gadotti emphasizes that the problems of exclusion, which the 

victims are a large popular Brazilian mass, has its historical roots in the 

conolization.The education inherited from the dominant culture is sustained in the 

indifference but the social teaching of the educator, who may be in for both on the 

street, as in conventional classrooms and schools, creating a new search culture, social 

culture able to neutralize and overcome the banality that victims are from the elites. The 

proposal for a more flexible practice-teaching context may be a great ally in trying to 

reverse the picture of exclusion of which the majority of the population are victims. 

  Delors (1999) proposes an Education based on the four basic learning: being, 

living, knowing and doing, the mission is to provide map and compass to the uncertain 

XXI century. As big complaints about indiscipline are linked perhaps lack of skills to 

live and be, the great challenge of the XXI century. We believe that all issues 

discipline/indiscipline related closely to these two skills and that schools, educators 

need to facilitate, provide maps and compasses for the development of the four basic 

skills to train their subjects to their students. 

  Freire (1996) says that the teacher, since the beginning of their training 

experience, to take as the subject of the production, definitely have to convince that 

teaching is not only transmit knowledge but to create opportunities for your 

production. Freire has a reflection on the training importance in educating the educator 

who is also educated and that students are subjected in the process of formation. This 

contradictory conception of education is the practice of educational forward to it, 

teaching is to create opportunities. These design of Freire makes a clear break with the 

traditional, a change in teaching methodology. 

  To Graciani (2005), the paradigms are species of models of their design 

standards and is closely linked to the evolution of design science and enfazied in 

knowledge.The changes in paradigmatic form, without changes in the concept of vision 

of the world, because of the explanatory models. It has exhausted its potential radicaly 

changes that occur as a result of the crisis are called scientific revolutions and can be 
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triggered by internal causes when the theoretical and methodological developments in 

the theory that has generated it. 

  Contemporary society is the scene of many of the most radical changes such as 

technological advances, economy globalization and culture. It also causes changes in 

interpersonal relationships. A school with its teaching staff live in this sudden 

transformation. Teaching in the middle of the range of uncertainties of professional 

education requires a continuous process of training, from the reality of each student, 

promoting a quality education trying to extent all that is possible, resolve issues that 

may arise unruly without further disorders and especially not excluding any students 

whatever their social class is, as ethnicity group they belong to, etc.  

  To Whicher (2008), the school now has become a popular school of mass, with 

students with the most diverse cultures, experiences, stories of life expectations. The old 

concepts is not consistent and sufficient for this new reality, in the professional 

education should be in a constant process of construction, since its object of study, 

knowledge is in constant transformation. The educator-learner means a part of ensuring 

access to fundamental knowledge to the learners, and other effective recognition of the 

educator as subject and as a professional.  

  It is based on all reflections presented in this paper, we conducted a survey with 

teachers of 2(two classes) in the morning, one of the eighth and a ninth grade in a public 

school, located in Santa Vitoria - MG.  

  The questionnaire with five (5) questions related to the theme of this research, 

showed that for teachers to indiscipline refers to forms of behavior that disturbs or 

affects the functioning of schools, lack of interest, limits, the failure to the next. 

   Teachers considered the unruly attitudes and disrespect to anyone, bad words, 

fighting, lack of respect for the teacher, purposely pushing chairs and tables, chatting 

over the explanation, lack of sense of obedience, taking students out of reviewed hours, 

use of cell phone in class. When you have to face some of these situations, usually used 

as an unruly pupils take to the direction of the school to talk with the family, chatting 

individually with the student to propose work in groups, try to silence the students 

without having to scream for it.  

  In more difficult issues, usually look for the school´s direction, the specialists in 

education, team teaching, a proposal from a member of society to make group 

presentations to students, to the Guardianship Council and referral to a psychologist. It 

was observed that the responses obtained, even in situations less conflicting, the 

teachers call the direction of the school to address issues related to the universe of the 
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classroom. The situations that they consider most serious, it becomes clear that most of 

them are referred to agressive attitudes and violent students. In other relationship 

between the teacher, use of verbal aggression.  

   Most teachers use as a strategy to address the attitudes indiscipline in the 

classroom, the dialogue with the students, the attention, the affection and willingness to 

educate. There´s also an issue that has been concerning the content taught, the interest 

that is taught, by the student, to avoid crying in the classroom, be nice and polite, have 

empathy for bringing the classroom issues that students know and can awaken their 

interest. Some teachers also said they try to bring the students new methodology, which 

is not easy achieved, but with this kind of approach you can get more respect. 

 By analyzing the responses obtained to see how teachers deal with issues of 

indiscipline in relation to unruly students, highlights in the difficulty in explaining the 

steps for punishment of indiscipline acts and strategies employed to solve the situation, 

the problems which are subject daily. Even existing in various situations involving a 

speech dialogue, love, mastery of content, among others, realized that teaching is still 

seen as exclusive resort, with frequency, direction, removing the student from the room 

class. 

  The four pillars, base for the education of XXI century, seems to be a challenge 

to be done away, mainly because some teachers have not yet developed in students the 

skills and abilities to learn to live and thus trying to shape them for obedience and 

harmony, without preparing them to handle and solve the conflicts that appear in the 

school environment.  

 

Keywords: Indiscipline. Public school. Elementary school. 
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A Universidade Federal de Uberlândia (UFU), atendendo ao chamamento do governo 

federal de aumentar o número de vagas no ensino superior público brasileiro, cria em 

2006 a Faculdade de Ciências Integradas do Pontal (FACIP), tendo de início oito 

cursos, destes sete de licenciatura. Estando entre estes o Curso de Ciências Biológicas. 

Apesar das diferentes especificidades, os cursos de licenciatura da UFU possuem um 

eixo articulador entre a teoria e a prática denominado de PIPE (Projeto Integrado de 

Práticas Educativas). 

Este projeto foi criado através do parecer n°03/2005 do Conselho Universitário da UFU, 

com o objetivo de superar  relação teoria-prática existentes até então nos cursos de 

formação de professores. A discussão sobre a temática se inicia no começo da década 

através de debates entre profissionais da área, que argumentavam sobre a formação 

oferecida nos cursos de nível superior onde o aluno estudava apenas os conteúdos 

específicos do curso em quase toda a sua totalidade, e somente no final possuía contato 

com a escola, através dos estágios obrigatórios. Este tipo de formação repetia a lógica 

do sistema econômico vigente, onde a teoria é separada totalmente da prática, os que 

pensam são diferentes dos que executam. 

A formação do professor ganha através desta discussão a Diretriz Curricular Nacional 

para a Formação de Professores da Educação Básica em Nível Superior, em Curso de 

licenciatura de Graduação Plena - CNE/CP 21/2001 e pela CNE/CP 28/2001, que de 

acordo com o seu artigo 12 § 2º e 3°: “A prática deverá estar presente desde o início do 

curso e permear toda a formação do professor. No interior das áreas ou das disciplinas 

que constituírem os componentes curriculares de formação, e não apenas nas 

disciplinas pedagógicas, todas terão a sua dimensão prática.” 

Se as práticas educativas antes eram temas de discussão, hoje é uma obrigatoriedade nos 

cursos de licenciatura, mas como estas práticas educativas reformuladas através do 

Projeto Institucional de Formação e Desenvolvimento do Profissional da Educação, 

contribuem para a formação do professor de ciências e biologia? 

Neste sentido, este trabalho objetiva analisar as contribuições do Projeto Integrado de 

Práticas Educativas (PIPE) para a formação de professores de ciências e biologia.   

 

Referencial teórico 

O projeto pedagógico do curso de ciências biológicas cita quatro finalidades básicas 

para a formação pedagógica de seus discentes, sendo elas: formar profissionais que 

entendam a pratica educacional de forma crítica e entenda o contexto que ela se insere, 

enxergando todos os aspectos que a circundam, aspectos sociais, históricos e 
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pedagógicos.  Formar profissionais que orientados pelos valores democráticos entendam 

a diversidade cultural que o cercará e que também tenha “a escola pública como o seu 

principal foco de estudo, investigação, acompanhamento e intervenção.” (PP, p.18). E 

por fim articule a pesquisa e a extensão com o ensino.  

Para que estes anseios sejam atingidos o curso possui como componente curricular, 

além de outras disciplinas, o Projeto Integrado de Práticas Educativas. “(...) o núcleo de 

formação pedagógica (...) permeará todo o curso desde o 1 período/ano e terá o projeto 

integrado de praticas educativas (PIPE) como componente curricular integrador dos 

estudos desenvolvidos sobre temas pedagógicos e sua contextualização nos diferentes 

espaços educativos” (Resolução 03/2005 – Consun;pág.:9) 

 A materialização deste projeto ocorre através de cinco etapas, sendo a primeira etapa 

iniciada no primeiro semestre do curso. Ser um projeto traz a primeira contribuição para 

a formação dos professores, pois entendendo que as disciplinas no universo acadêmico 

são continuas o discente obtêm com maior facilidade uma visão holística do ensino.  

Na primeira etapa do projeto são desenvolvidas atividades como palestras com 

profissionais das ciências biológicas, que seria o primeiro contato com a escola, mesmo 

que indiretamente e a leitura de textos como as Diretrizes Curriculares para os Cursos 

de Ciências Biológicas (Parecer n°1.3012001, do Conselho Nacional de Educação 

aprovado em 06/11/2001), que torna legal a profissão do biólogo tanto bacharel como 

licenciado e textos político pedagógicos como o “Foram muitos, os professores” de 

Queirós (1997) onde autor conta a história da vida de um menino que tem como seu 

professores os seus familiares e as pessoas que convivem em sua casa, instigando o 

discente a duvidar da escola como único lugar onde se aprende. 

As questões reflexivas continuam na segunda parte do projeto, onde o aluno se 

direciona até a escola para levantar uma série de dados como a elaboração da proposta 

pedagógica e do regimento escolar; a gestão de recursos; a escolha dos materiais 

didáticos, em particular do livro didático; o processo de avaliação e as diferentes 

situações de trabalho coletivo na escola e etc. O discente consegue visualizar então, no 

inicio de sua formação como a escola necessita de uma organização rígida, mas como 

muitas vezes a escola se encontra cheia de burocracia, porém afastada do seu ótimo 

funcionamento. Para que a crítica continuasse a ser realizadas, liam-se textos como a 

“Escola Pública e educação popular”, Freire (1992), que discute de forma brilhante 

como se da à relação entre educação popular e a escola pública, defendendo que a 

educação popular é a que luta para que os conteúdos ensinados não distanciem da 

realidade vivida pelos alunos e que “entende a escola como um centro aberto à 
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comunidade e não como um espaço fechado, trancado a sete chaves, objeto de 

possessivismo da diretora ou do diretor, que gostariam de ter a ‘sua’ escola virgem da 

presença ameaçadora de estranhos”(FREIRE,1992 p.102) 

A terceira etapa do PIPE direciona o olhar que antes era da escola como um todo para o 

trabalho do professor de Ciências e Biologia. O projeto pedagógico do curso explica 

que nesta etapa “o aluno irá concentrar-se na documentação e nas ações organizadoras 

do trabalho escolar, destacando-se o regimento escolar, o plano de curso, a proposta 

curricular, os planos de aula, a formação continuada e etc.” (PP, pág. 21). Para que 

isso ocorresse o plano de ensino elaborado por professores tanto do curso de pedagogia 

como do curso de ciências biológicas, o que evidencia o caráter interdisciplinar do 

projeto dividia três temáticas na sala de aula: a relação professor-aluno, o planejamento 

e a avaliação. Assim possibilita que o aluno adicionava todo o conhecimento adquirido 

ate o momento para refletir e analisar como desenvolve um destes aspectos em uma 

determinada escola e um determinado professor/professora de ciências ou biologia. Os 

textos utilizados no plano de ensino, mas uma vez remeteram a autores que possuem um 

olhar diferente em comparação com o olhar dominante, como Freire (1997) com o texto 

“Professora sim, tia não_ cartaz que ousa ensinar”, sexta e sétima carta que reflete sobre 

a importância da relação entre educador e educando, sobre como o primeiro deve 

compreender o próprio papel como ser político e assim respeitar, não ser autoritário de 

nenhuma forma e conhecer a realidade em que vive o aluno, pois somente nestas 

condições ocorrerá de fato a prática educativa. Outro texto utilizado foi o texto 

“Planejamento: projeto de Ensino-aprendizagem e Projeto Político pedagógico – 

elementos metodológicos para elaboração e realização” de Vasconcellos (2001). Estes 

referenciais teóricos contribuem de maneira excepcional para a formação do professor, 

pois são textos que necessitam de uma discussão e através dela uma desconstrução dos 

conceitos formados até então, possibilitando um novo olhar sobre temas necessários no 

trabalho docente. 

A quarta e a quinta parte do projeto integrado de práticas educativas se desenvolvem a 

partir da “problematização” do que foi vivido até o momento, possibilitando ao discente 

a utilizar de elementos criativos para elaborar uma solução para o  problema 

encontrado.Este trabalho tem a possibilidade de ser divulgado em um seminário 

construído pelos próprios discentes que fizeram parte do projeto integrado de práticas 

educativas. 

A elaboração de um seminário é respaldada pelo acumulo de experiência vivida até o 

momento: na primeira etapa do projeto o discente assiste a mesas redondas, na segunda 
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parte organiza uma mesa redonda, na terceira organiza e participa da mesa redonda e no 

final do projeto consegue utilizar às 30 horas destinadas a organização do seminário 

com um melhor desempenho.  

 

Resultados 

O Projeto Integrado de Práticas Educativas desenvolvido no curso de ciências 

biológicas da Universidade Federal de Uberlândia, campus do Pontal possui falhas, tais 

como a ausência de integração do Núcleo de Formação Pedagógica como o Núcleo de 

Formação Específica, contrariando a orientação do Projeto Institucional de Formação e 

Desenvolvimento do Profissional da Educação: “A formação pedagógica deverá ser 

desenvolvida de forma articulada com a Formação Específica, objetivando a 

compreensão da função social e política da educação;” (Resolução 03/2005; 

CONSUN/UFU). 

Apesar das críticas que fazemos a este projeto, acreditamos que ele avança ao tentar 

romper com um dualismo histórico entre teoria e prática dentro da formação de 

professores, todavia sabemos que ainda existe muito a ser feito.  

Temos como pretensão darmos continuidade a essa discussão através de pesquisas que 

irão abordar esta temática ouvindo tanto os discentes como os docentes que o 

vivenciaram. 
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empezar ocho cursos, de estos siete de licenciatura. Estando entre estos el Curso de 

Ciencias Biológicas. 

A pesar de las diferentes especificidades, los cursos de licenciatura de UFU poseen un 

eje articulador entre la teoría y la práctica denominado PIPE (Proyecto Integrado de 

Prácticas Educativas). 

Este proyecto fue creado a través del parecer n°03/2005 del Consejo Universitario de 

UFU, con el objetivo de superar la dicotomía en la relación teoría-práctica existente 

hasta entonces en los cursos de formación de profesores. La discusión sobre la temática 

se inicía en el comienzo de la década a través de debates entre profesionales del área, 

que argumentaban sobre la formación ofrecida en los cursos de nivel superior en donde 

el alumno estudiaba apenas los contenidos específicos del curso en casi toda su 

totalidad, y nada más en el final poseía contacto con la escuela, a través de las prácticas 

obligatorias. Este tipo de formación repetía la lógica del sistema económico vigente, en 

donde la teoría es separada totalmente de la práctica, los que piensan son diferentes de 

los que ejecutan. 

La formación del profesor gana a través de esta discusión la Diretriz Curricular 

Nacional para la Formación de Profesores de la Educação Básica en Nivel Superior, en 

Curso de licenciatura de Graduación Plena - CNE/CP 21/2001 y por la CNE/CP 

28/2001, que de acuerdo con su artículo 12 § 2º e 3°: “La práctica debrá estar presente 

desde el inicio del curso y permear toda la formación del profesor. En el interior de las 

áreas o de las disciplinas que constituyan los componentes curriculares de la 

formación, y no sólo en las disciplinas pedagógicas, todas tendrán su dimensión 

práctica.” 

Si las prácticas educativas antes eran temas de discusión, hoy es una obligatoriedad en 

los cursos de licenciatura, pero ¿cómo estas prácticas educativas, reformuladas a través 

del Proyecto Institucional de Formación y Desarrollo del Profesional de la Educación, 

contribuyen para la formación del profesor de ciencias y biología? 

En este sentido, ese trabajo objetiva analizar las contribuciones del Proyecto Integrado 

de Prácticas Educativas (PIPE) para la formación de profesores de ciencias y biología.   

Referencial teórico 

O proyecto pedagógico del curso de ciencias biológicas cita cuatro finalidades básicas 

para la formación pedagógica de sus discentes, siendo estas: formar profesionales que 

entiendan la práctica educacional de forma crítica y entienda el contexto en el que ella 

se insierta, viendo todos los aspectos que la circundan, aspectos sociales, históricos y 

pedagógicos.  Formar profesionales que, orientados por los valores democráticos, 
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entiendan la diversidad cultural que los rodeará y que también tengan “la  escuela 

pública como su principal foco de estudio, investigación, acompanhamiento e 

intervención.” (PP, p.18). Y por fin articule la investigación y la extensión con la 

enseñanza.  

Para que estos ahelos sean atingidos, el curso posee como componiente 

curricular, además de otras asignaturas, el Proyecto Integrado de Práticas Educativas. 

“(...) el núcleo de formación pedagógica (...) permeará todo el curso desde el 1
er
 

período/año y tendrá el proyecto integrado de prácticas educativas (PIPE) como 

componente curricular integrador de los estudios desarrollados sobre temas pedagógicos 

y su contextualización en los diferentes espacios educativos” (Resolución 03/2005 – 

Consun;Pág.:9) 

 La materialización de este proyecto ocurre a través de cinco etapas, siendo la primera 

etapa iniciada en el primer semestre del curso. Ser un proyecto trae la primera 

contribución para la formación de los profesores, pues, entendiendo que las asignaturas 

en el universo académico son continuas, el discente obtiene con más facilidad una 

visión holística de la enseñanza.  

En la primera etapa del proyecto son desarrolladas actividades como palestras con 

profesionales de las ciencias biológicas, que sería el primer contacto con la escuela, 

aunque indirectamente y la lectura de textos como las Directrizes Curriculares para los 

Cursos de Ciencias Biológicas (Parecer n°1.3012001, del Consejo Nacional de 

Educación aprobado en 06/11/2001), que vuelve legal la profesión del biólogo tanto 

bachare
7
l como licenciado y textos políticos pedagógicos como “Fueron muchos, los 

profesores” de Queirós (1997) en donde autor cuenta la história de la vida de un niño 

que tiene como sus profesores sus familiares y las personas que conviven en su casa, 

instigando el discente a dudar de la escuela como único lugar en donde se aprende. 

Las cuestiones reflexivas siguen en la segunda parte del proyecto, en donde el alumno 

se direcciona hasta la escuela para levantar una serie de datos como la elaboración de la 

propuesta pedagógica y del regimiento escolar; la gestión de recursos; la elección de los 

materiales didácticos, en particular del libro didáctico; el proceso de evaluación y las 

diferentes situaciones de trabajo colectivo en la escuela etc. El discente consigue 

visualizar entonces, en el inicio de su formación, como la escuela necesita una 

organizacióno rígida, mas como muchas veces la escuela se encuentra llena de 

burocracia, pero alejada de su óptimo funcionamiento. Para que la crítica siguiera 

                                                 
7
 Bacharel: El término portugués bacharel, a equivale a la titulación española de licenciado, a; 

sin embargo, para poder dedicarse a la enseñanza, por lo general, es necesario obtener la licenciatura. 
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realizándose, leíanse textos como la “Escuela Pública y educación popular”, Freire 

(1992), que discute de forma brillante como funciona la relación entre educación 

popular y la escuela pública, defendiendo que la educación popular es la que lucha para 

que los contenidos enseñados no se distancien de la realidad vivida por los alumnos y 

que “entiende la escuela como un centro abierto a la comunidad, no como un espacio 

estricto, cerrado a siete llaves, objeto de posesivismo de la directora o del director, a la 

que le gustaría tener ‘su’ escuela virgen de la presencia amenazadora de 

extraños”(FREIRE,1992 p.102) 

La tercera etapa del PIPE direcciona la mirada que antes era de la escuela como un todo 

para el trabajo del profesor de Ciencias y Biología. El proyecto pedagógico del curso 

explica que en esta etapa “el alumno va a concentrarse en la documentación y en las 

acciones organizadoras del trabajo escolar, destacándose el regimento escolar, el plan 

de curso, la propuesta curricular, los planes de aula, la formación continuada y etc.” 

(PP, pág. 21). Para que eso ocurriera, el plan de enseñanza (elaborado por profesores 

tanto del curso de pedagogía como del curso de ciencias biológicas, lo que evidencia el 

carácter interdisciplinario del proyecto) dividía tres temáticas en el aula: la relación 

profesor-alumno, la planificación y la evaluación. De esta manera, ese plan de 

enseñanza posibilita que el alumno adicione todo el conocimiento adquirido hasta el 

momento, para reflexionar y analizar como se desarrolla uno de estos aspectos en una 

determinada escuela y un determinado profesor(a) de ciencias ou biología. Los textos 

utilizados em el plan de enseñanza, pero una vez remetieron a autores que poseen una 

mirada em comparación com la mirada dominante, como Freire (1997) con el texto 

“Profesora sí, tía no_ cartel que osa enseñar”, sexta y séptima carta que reflexiona sobre 

la importancia de la relación entre educador y educando, sobre como el primer debe 

comprender el própio papel como ser político y así respetar, no ser autoritario de 

ninguna manera y conocer la realidad en que vive el alumno, pues solamente en estas 

condiciones pasará de verdad la práctica educativa. Otro texto utilizado fue el texto 

“Planificación: proyecto de Enseñanza-aprendizaje y Proyecto Político pedagógico – 

elementos metodológicos para elaboración y realización” de Vasconcellos (2001). Estos 

referenciales teóricos contribuyen de manera excepcional para la formación del 

profesor, pues son textos que necesitan una discusíón y a través de ella una 

desconstruccioón de los conceptos formados hasta entonces, posibilitando uma nueva 

mirada sobre temas necesarios en el trabajo docente. 

La cuarta y la quinta parte del proyecto integrado de prácticas educativas se desarrollan 

a partir de la “problematización” de lo que fue vivido hasta el momento, posibilitando al 
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discente utilizar elementos creativos para elaborar una solución para el problema 

encontrado. Este trabajo tiene la posibilidad de ser divulgado en un seminário 

construido por los própios discentes que hicieron parte del proyecto integrado de 

prácticas educativas. 

La elaboración de un seminario es respaldada por el acumulo de experiencia vivida 

hasta el momento: en la primera etapa del proyecto el discente asiste a mesas redondas, 

en la segunda parte organiza una mesa redonda, en la tercera organiza y participa de la 

mesa redonda e al final del proyecto consigue utilizar a las 30 horas destinadas a 

organización del seminario con un mejor desempeño.  

 

Resultados 

El Proyecto Integrado de Prácticas Educativas desarrollado en el curso de ciencias 

biológicas de la Universidad Federal de Uberlândia, campus del Pontal posee fallas, 

tales como la ausencia de integración del Núcleo de Formación Pedagógica como el 

Núcleo de Formación Específica, contrariando la orientación del Proyecto Institucional 

de Formación y Desarrollado del Profesional de la Educación: “La formacion 

pedagógica deberá ser desarrollada de forma articulada con la Formación Específica, 

objetivando la comprensión de la función social y política de la educación;” (Resolução 

03/2005; CONSUN/UFU). 

A pesar de las críticas que hacemos a este proyecto, creemos que él avanza al intentar 

romper con un dualismo histórico entre teoria y practica dentro de la formación de 

profesores, sin embargo sabemos que aún existe mucho a ser hecho.  

Tenemos como pretensión dar continuidad a esa discusión a través de investigaciones 

que van a abordar esa temática, oyendo tanto los discentes como los docentes que lo 

vivenciaron. 

 

Palabras-llaves: Formación - PIPE-  Ciencias Biologícas 
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1-Objeto de pesquisa 

Estudar Química sem uma orientação didática pode vir a ser uma atividade 

complexa para um aluno, principalmente quando está concluindo o Ensino Fundamental 

II ou mesmo na primeira série do Ensino Médio.  

Essa complexidade é ampla se considerarmos a presença de mais de uma 

centena de elementos químicos com seus respectivos símbolos, as funções inorgânicas e 

tudo aquilo que se agregara com o desenrolar da Química. 

A utilização de processos que busquem a memorização de forma mais agradável 

contribui e muito para o aprendizado, principalmente para os elementos químicos, que é 

o primeiro contato que o aluno concluinte do Ensino Fundamental tem no estudo de 

Química. 

O professor, visando contribuir de forma satisfatória para o aprendizado, pode 

lançar mão de recursos didáticos visando facilitar a aprendizagem, tornando-a mais 

prazerosa. Uma das formas é a utilização dos jogos. 

O jogo é uma atividade lúdica que fornece ao professor uma visão do conteúdo 

aplicado e as dificuldades encontradas no seu decorrer. Com relação ao aluno, promove 

uma participação mais efetiva, buscando sempre um melhor desempenho. 

Dessa forma foi criado um dominó dos elementos químicos, que tinha como 

objetivos: 

 Memorizar símbolos e nomes dos elementos químicos mais conhecidos; 

 Exercitar o raciocínio e, por conseqüência, a memória; 

 Criar um limite a ser seguido com a aplicação das regras; 

 Ampliar a capacidade dos alunos relacionarem em grupos. 

2-Referencial Teórico 

O Ensino de Química vem apresentando avanços significativos na sua 

concepção, pois, por muito tempo, ficou voltado somente para a transmissão de 

conceitos, deixando que o processo de ensino-aprendizagem ficasse voltado para um 

segundo plano. 

Soares (2003) ao tratar sobre a relação aluno/professor faz a seguinte menção: 

“No método de ensino considerado tradicional, há um distanciamento entre aluno e 

professor, causado pela idéia de que o primeiro é um transmissor e o segundo um 

receptáculo do conhecimento”. 
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Atualmente, existe uma preocupação entre os pesquisadores na área de ensino de 

Química para que possam ser apresentadas metodologias inovadoras, que busquem 

levar aos alunos um ensino mais dinâmico e, nesse contexto, está inserida a utilização 

de atividades lúdicas.  

Nessa perspectiva, alguns trabalhos envolvendo o uso de atividades lúdicas no 

ensino de Química têm sido publicados recentemente na literatura brasileira (Soares, 

2003; Oliveira e Soares, 2005; Soares e Cavalheiro, 2006; Giacomini e cols., 2006). 

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, vaivéns; 

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, 

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) 

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.  

No seu artigo, Ortiz (2005, In: MURCIA, 2005) apresenta uma série de 

definições baseado 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, 
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como HENRIOT (1967) e psicólogos, como BRUNER (1979) e PIAGET (1975), além 

de pedagogos, como CHATEAU (1984). 

O jogo de dominó, na sua característica tradicional, é bem popular no Brasil. É 

muito utilizado para brincadeiras com adultos e crianças. Sua origem é milenar, tendo 

indícios de que foi criado aproximadamente há 300 anos pelos chineses. Há referências 

de dominós na Europa a partir do século XVIII.  

Segundo Soares (2008 p.98), “o jogo pode mesmo ter sido introduzido na Itália 

por Marco Pólo, ou outros viajantes da época. Mas nem todos concordam, sendo que 

alguns estudiosos afirmam que o jogo apareceu espontaneamente em diversas partes do 

globo.” . Com relação à origem do nome, vem da expressão latina Domino gratias 

(graças a Deus).  

3-Metodologia 

Foi proposto aos alunos do 9º Ano do Ensino Fundamental II de uma escola 

particular a construção de um dominó para que pudesse trabalhar os elementos químicos 

mais conhecidos da Tabela Periódica dos Elementos. 

Para isso foram escolhidos 28 elementos (Tab.1) a partir de uma pesquisa 

escolar, onde os alunos pesquisaram e levaram para a sala de aula o nome, o símbolo e o 

estado físico à temperatura ambiente de 28 elementos químicos. Fez-se então uma 

coleta de dados e buscou colocar os 28 elementos que mais apareceram em todas as 

pesquisas. 

Tabela 1 – Relação dos elementos e seus respectivos símbolos 

Nitrogênio 

N 

Ouro  

Au  

Sódio 

Na 

Mercúrio 

Hg 

Cobre 

Cu 

Zinco 

Zn 

Fósforo 

P 

Alumínio 

Al 

Cloro 

Cl 

Enxofre 

S  

Magnésio 

Mg 

Prata 

Ag 

Flúor 

F 

Silício 

Si 

Hidrogênio 

H  

Ferro 

Fe 

Carbono 

C 

Cálcio 

Ca 

Neônio 

Ne 

Hélio 

He  

Chumbo 

Pb 

Oxigênio 

O 

Iodo 

I 

Potássio 

K  

Manganês 

Mn 

Césio 

Cs 

Argônio 

Ar  

Cálcio 

Ca 

Feita a escolha, foram divididos em 6 grupos para a construção do material a ser 

aplicado. Para isso foram necessários: Papel contato, cartolina branca, cola, tesoura, giz 

de cera ou lápis de cor. Foi distribuído uma folha xerocada com os esqueletos a serem 

preenchidos. Cada grupo preencheu a folha colocando de um lado o símbolo de um 

elemento com o seu respectivo número atômico e do outro lado, o nome de outro 

elemento também com o seu número atômico, observando que a partir daí eles não 

seriam mais utilizados naquela montagem. Visando dar um visual no jogo e buscando 

uma maior assimilação do seu estado físico, foram coloridos usando o padrão criado: 
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sólido - amarelo; líquido – azul e gasoso – verde. Para resguardar o dominó foi aplicado 

papel contato sobre o esqueleto. 

Terminado a montagem foi apresentado as regras e aberta a discussão para que 

todos pudessem entender perfeitamente antes de jogar. Jogaria em grupo de 4 alunos. 

Os esqueletos seriam colocados virados para baixo e misturados. Cada participante 

escolheria 7 peças evitando que os outros participantes tivessem acesso a elas.  

O participante que tivesse o elemento químico mercúrio (cor azul) iniciaria o 

jogo. Iniciado, cada participante (sentido horário) coloca uma peça que se encaixe em 

uma das pontas do jogo. Caso o participante não tenha uma peça que se encaixe naquele 

momento ele passa a vez para o seguinte. Vence aquele que terminar as peças em 

primeiro lugar. 

Se acontecer de todos os participantes passarem a vez, por não terem o que 

acrescentar no jogo, mostram-se as peças e soma-se os números atômicos. Vence aquele 

que tiver a maior soma dos números atômicos nas peças em seu poder. 

4-Resultados  

Foi aplicado um questionário pré-teste solicitando que o aluno colocasse o 

nome, símbolo e estado físico dos elementos químicos que ele tinha conhecimento 

adquirido. Isso ocorreu antes da aula que iniciamos o assunto. Os 14 elementos mais 

votados na primeira pesquisa (Tab.2) demonstram que o conhecimento adquirido trás 

somente aqueles que são mais relacionados ao nosso cotidiano, tais como o oxigênio 

(62%) e o hidrogênio (55%) que formam a água. O principal componente do ar 

atmosférico, o nitrogênio (51%) também apresenta uma relação interessante com o 

cotidiano. O cloro (48%) é o quarto elemento a aparecer na pesquisa, sempre citado 

como o bactericida utilizado no tratamento da água dentro do estudo de Ciências das 

séries iniciais. Já o Flúor (38%), apesar de ser utilizado no processo de tratamento de 

água também não apresenta o mesmo desempenho. 

Tabela 2 – Principais Elementos com percentuais de indicação – Pré-teste 

Elemento Percentual Elemento Percentual Elemento Percentual Elemento Percentual 

Oxigênio 62% Carbono 44% Enxofre  34% Prata 25% 

Hidrogênio 55% Ouro   40% Sódio 29% Cobre 21% 

Nitrogênio 51% Flúor 38% Alumínio 28%   

Cloro 48% Ferro 35% Iodo 27%   

Depois de feita a pesquisa, os alunos construíram o dominó, jogaram várias 

rodas e   foi aplicado um pós-teste solicitando a eles que respondesse o mesmo que 

havia sido solicitado no teste anterior.  
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Os resultados são bem melhores (Tab.3). O percentual de indicação do oxigênio 

e oxigênio é máximo. Ocorre uma fixação muito grande em cima desses elementos. Isso 

é resultado de todo um trabalho de amadurecimento ocorrido durante a atividade.  

Tabela 3 – Principais Elementos com percentuais de indicação – Pós-teste 

Elemento Percentual Elemento Percentual Elemento Percentual Elemento Percentual 

Hidrogênio 100% Ouro  80% Cálcio 62% Zinco 47% 

Oxigênio 100% Mercúrio 78% Cobre 60% Carbono 41% 

Cloro 88% Alumínio 64% Prata 52%   

Nitrogênio 80% Iodo 63% Ferro 50%   

O desempenho do mercúrio (78%), que não apareceu entre os 14 primeiros no 

pré-teste é justificado em função de ser o iniciador do jogo, o que faz com que seja 

observado sempre. A queda do percentual de alguns elementos também pode ser 

justificado em função ter sido apresentado um número maior de elementos no pós-teste. 

Podemos concluir que o uso do dominó é muito interessante na aplicação de 

conteúdos que busquem uma aplicação maior da memorização, pois ele faz com que 

isso ocorra de uma forma mais leve, fazendo com que o aluno consiga reter informações 

necessárias para o seu desempenho. Nos exames vestibulares atuais, a tabela periódica é 

inserida no caderno de provas mas apenas com o símbolo dos elementos, não 

apresentando o seu nome. 

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. Já o trabalho em grupo é sempre algo desafiador e 

acabamos descobrindo alunos que apresentam lideranças em seus grupos, demonstrando 

um preparo para a vida maior do que os outros.  

Palavras-Chave: Jogos Educacionais, Ensino de Química, Aprendizagem 

Colaborativa. 
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1-Object of research  

To study Chemistry without a didactic orientation can come to be a complex 

activity for a pupil, mainly when it is concluding Basic II or same Education in the first 

series of Average Education.  

This complexity is ample if more than to consider the presence of a hundred of 

chemical elements with its respective symbols, the inorganic, functions and everything 

what it is added with uncurling of Chemistry.  

The use of processes that search the memorization of more pleasant form 

contributes very and for the learning, mainly for the chemical elements, that are the first 

contact that the confluent pupil of Basic Education has in the study of Chemistry.  

The protracted, aiming at to contribute of satisfactory form for the learning, can 

launch hand of didactic resources aiming at to facilitate the learning, becoming it more 

pleasant. One of the forms is the use of the games. The game is a playful activity that 

supplies to the professor a vision of the applied content and the difficulties found in its 

to elapse. With regard to the pupil, it always promotes participation more effective, 

searching one better performance. Of this form domino of the chemical elements was 

created one, that had as objective: to more: 

 Memorizer symbols and names of the known chemical elements;  

 Exerciser the reasoning and, for consequence, the memory;  

 Crier a limit to be followed with the application of the rules;  

 Applier the capacity of the pupils to relate in groups. 

2- Theoretical Referential  

Teaching of Chemistry comes presenting significant advances in its conception, 

therefore, for much time, he was come back only toward the transmission of concepts, 

leaving that the teach-learning process was come back toward as a plain one.  

To Soares (2003) when treating on the relation pupil/professor makes the 

following mention: “In the method of considered education traditional, it has a 

detachment between pupil and professor, caused for the idea of that the first one is a 

transmitter and as a stowage of the knowledge”. 

Currently, a concern exists enters the researchers in the area of education of 

Chemistry so that innovative methodologies can be presented, that they search to take to 

the pupils an education more dynamic e, in this context, is inserted the use of playful 

activities.  
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In this perspective, some works involving the use of playful activities in the 

education of Chemistry have been recently published in Brazilian literature (Soares, 

2003; Oliveira e Soares, 2005; Soares e Cavalheiro, 2006; Giacomini e cols., 2006). 

Using as reference the New Aurélio Dictionary of the Portuguese Language 

existence of 20 meanings for the word is verified it game: 

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, vaivéns; 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, 

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) 

Ahead of this, it is not to frighten that one of the main problems pointed for 

some authors who if dedicate to the study of the use of educative games 

(ROSAMILHA, 1979; CARNEIRO, 1990; KISHIMOTO, 1994 e 1996; GRANDO, 

2000) it is in the great complexity in if defining what it is GAME and which its nature, 

in virtue of the amount of meanings or diversity of attributions.  

In its article, Ortiz (2005, In: MURCIA, 2005) presents a series of definitions 

based in some authors thus contributing to create a referential on the etymologies of the 

word game and concludes: “any definition is not more than a partial approach of playful 

phenomenon e, to the times, result or conclusion of the theory contemplates that it.” 

(ORTIZ 2005, In: MURCIA, 2005 P. 18). 

By being a complex concept, the game was studied by historians and 

philosophers, as HUINZIGA (1980) and BROUGERE (1998). It has studies between 

the anthropologists, as HENRIOT (1967) and psychologists, as BRUNER (1979) and 

PIAGET (1975), beyond pedagogues, as CHATEAU (1984). 
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The game of dominó, in its traditional characteristic, is well popular in Brazil. 

Very it is used for tricks with adults and children. Its origin is millenarian, having 

indications of that it was created approximately has 300 years for the Chinese. It has 

references of dominós in the Europe from century XVIII. 

Second To Soares (2008 p.98), “the game can exactly have been introduced in 

Italy for Landmark Polar region, or other travellers of the time. But nor all agree, being 

that some scholars affirm that the game appeared spontaneously in diverse parts of the 

globe.” . With regard to the origin of the name, it comes of the Latin expression I 

dominate gratias (thanks to God). 

3-Methodology  

The one construction was considered to the pupils of 9º Year of Basic Education 

II of a particular school dominó so that it could more work the known chemical 

elements of the Periodic Table of the Elements. For this 28 elements (Tab.1) from a 

pertaining to school research had been chosen, where the pupils had searched and taken 

for the classroom the name, the symbol and the physical state to the ambient 

temperature of 28 chemical elements. A collection of data became then and searched to 

place the 28 elements that had more appeared in all the research. 

Table 1 - Relation of the elements and its respective symbols 

Nitrogênio 

N 

Ouro  

Au  

Sódio 

Na 

Mercúrio 

Hg 

Cobre 

Cu 

Zinco 

Zn 

Fósforo 

P 

Alumínio 

Al 

Cloro 

Cl 

Enxofre 

S  

Magnésio 

Mg 

Prata 

Ag 

Flúor 

F 

Silício 

Si 

Hidrogênio 

H  

Ferro 

Fe 

Carbono 

C 

Cálcio 

Ca 

Neônio 

Ne 

Hélio 

He  

Chumbo 

Pb 

Oxigênio 

O 

Iodo 

I 

Potássio 

K  

Manganês 

Mn 

Césio 

Cs 

Argônio 

Ar  

Cálcio 

Ca 

 

Made the choice, they had been divided in 6 groups for the construction of the 

material to be applied. For this they had been necessary: Paper contact, white Bristol 

board, wax glue, shears, chalk or pencil of color. A leaf xerox with the skeletons was 

distributed to be filled. Each group filled the leaf placing of a side the symbol of an 

element with its respective atomic number and of the other side, the name of another 

element also with its atomic number, observing that from there they more would not be 

used in that assembly. Aiming at to give an appearance in the game and searching a 

bigger assimilation of its physical state, they had been colored using the standard bred: 

solid - yellow; liquid - blue and gaseous - green. To protect dominó paper was applied 

contact on the skeleton. 
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Finished the assembly it was presented the rules and opened the quarrel so that 

all could understand perfectly before playing. It would play in group of 4 pupils. The 

skeletons would be placed capsized for low e mixed. Each participant would choose 7 

parts preventing that the other participants had access they.  

The participant who had the chemical element mercury (blue color) would 

initiate the game. Initiate, each participant (clockwise) places a part that if rabbet in one 

of the tips of the game. Case the participant does not have a part that if rabbet at that 

moment it passes the time for the following one.  

It wins that one that to finish the parts in first place. If to happen of all the 

participants to pass the time, for not having what to add in the game, the parts reveal 

and adds the atomic numbers. It wins that one that will have the biggest addition of the 

atomic numbers in the parts in its power. 

4-Result  

A questionnaire was applied daily pay-test requesting that the pupil placed the 

name, symbol and physical state of the chemical elements that it had acquired 

knowledge. This occurred before the lesson that we initiate the subject. The 14 elements 

more voted in the first research (Tab.2) only demonstrate that to the knowledge acquired 

backwards those that more are related to our daily one, such as the oxygen (62%) and 

hydrogen (55%) that they form the water. The main component of atmospheric air, the 

nitrogen (51%) also presents an interesting relation with the daily one. The chlorine 

(48%) is the room element to appear in the research, always cited as the bactericidal one 

used in the treatment of the water inside of the study of Sciences of the initial series. 

Already the Fluorine (38%), although to be used in the process of water treatment also it 

does not present the same performance. 

Table 2 - Main Elements with percentages of indication - Daily pay-test 

Elemento Percentual Elemento Percentual Elemento Percentual Elemento Percentual 

Oxigênio 62% Carbono 44% Enxofre  34% Prata 25% 

Hidrogênio 55% Ouro   40% Sódio 29% Cobre 21% 

Nitrogênio 51% Flúor 38% Alumínio 28%   

Cloro 48% Ferro 35% Iodo 27%   

 

After made the research, the pupils had constructed dominó, had played some 

wheels e they were applied a after-test requesting who answered the same that he had 

been requested in the previous test.  
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The results are well better (Tab.3). The percentage of indication of the oxygen 

and oxygen is maximum. A great setting on of these elements occurs very. This is 

resulted of all a work of immatureness occurred during the activity. 

Table 3 - Main Elements with percentages of indication - After-test  

Elemento Percentual Elemento Percentual Elemento Percentual Elemento Percentual 

Hidrogênio 100% Ouro  80% Cálcio 62% Zinco 47% 

Oxigênio 100% Mercúrio 78% Cobre 60% Carbono 41% 

Cloro 88% Alumínio 64% Prata 52%   

Nitrogênio 80% Iodo 63% Ferro 50%   

The performance of mercury (78%), that it did not appear enters the 14 first ones 

in the daily pay-test is justified in function of being the starter of the game, what makes 

with that is observed always. The fall of the percentage of some elements also can be 

justified in function to have been presented a bigger number of elements in the after-

test.  

We can conclude that the use of dominó is very interesting in the application of 

contents that search an application bigger of the memorization, therefore it makes with 

that this occurs of a lighter form, making with that the pupil obtains to hold back 

necessary information for its performance. In the current initial examinations, the 

periodic table is inserted in the notebook of tests but only with the symbol of the 

elements, not presenting its name. 

 

The challenge to motivate an innovative classroom with something for the pupils 

is always pleasant for a researcher that searchs situations pedagogical that complement 

its lessons. Already the work in group is always something challenging and finishes 

discovering pupils who present leaderships in its groups, demonstrating a preparation 

for the life biggest of what the others.  
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PECE/NUPEM/FACIP/UFU 

Apoio Fapemig  

Este trabalho relata parte de uma pesquisa que está sendo realizada e que conta 

com o apoio financeiro da Fapemig. Tem como foco o estudo de uma das variáveis que 

afetam o ensino de matemática, tanto no nível básico, como na formação inicial de 

professores: as atitudes em relação à geometria. 

Uma das finalidades do ensino de matemática, de acordo com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais de 1997, é levar o aluno a sentir-se seguro da própria capacidade 

de construir conceitos matemáticos, desenvolvendo a auto-estima e a perseverança na 

busca de soluções De acordo com o documento, os conteúdos do ensino básico podem 

ser classificados em conceituais, procedimentais e atitudinais. Esta classificação 

contempla o desenvolvimento de atitudes favoráveis para a aprendizagem de 

matemática; a confiança na própria capacidade de resolver problemas; a curiosidade e o 

interesse por conhecer, interpretar e produzir; as idéias de perseverança, esforço e 

disciplina na busca de resultados; os conceitos de segurança na defesa de seus 

argumentos e a valorização da importância e utilidade dos conteúdos.  

Sabe-se que a emoção e a cognição interferem plenamente na vida mental e no 

comportamento do indivíduo. Assim, quando se focalizam as práticas educativas, além 

dos aspectos racionais, há que se considerar a dimensão afetiva na construção do 

conhecimento.  

Alunos do curso de Pedagogia em geral não possuem sentimentos favoráveis à 

matemática, o que muitas vezes acaba dificultando a construção do conhecimento nesta 

área e isso pode comprometer a sua atuação profissional futura. Entre os conteúdos de 

matemática que pouco são entendidos pelos futuros professores destaca-se a geometria.  

Atitudes relativas a esse conhecimento foram analisadas neste estudo, com base 

na psicologia cognitiva, que define a atitude como um constructo caracterizado pela 

disposição pessoal dirigida a pessoas, eventos ou situações e que tende a ter diferente 

direção e intensidade de acordo com as experiências do indivíduo. A atitude também 

apresenta componentes do domínio afetivo, cognitivo e motor.  

O domínio cognitivo refere-se às informações e às experiências diretas ou 

indiretas da pessoa com o objeto. As experiências dos alunos com a matemática escolar, 

e em especial com a geometria, dizem respeito aos diversos conteúdos aprendidos, à 

maneira como foram desenvolvidos, aos métodos do professor, aos acontecimentos que 

ocasionaram satisfação ou desconsolo, às formas de avaliação, aos colegas, aos pais, à 

dinâmica da sala de aula, à cultura da escola, enfim, a uma série de fatores que acabam 
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ajudando a determinar uma atitude mais positiva ou mais negativa do aluno em relação 

a esse conhecimento. 

O componente afetivo de uma atitude refere-se às emoções de um indivíduo 

frente a um objeto, quando este é percebido como agradável ou desagradável.  

O componente comportamental refere-se às manifestações de uma pessoa em 

relação ao objeto, e estas podem ser observadas diretamente.  

A psicologia cognitiva tem avançado nos estudos acerca das atitudes, 

construindo escalas que possam medir o sentimento das pessoas em relação ao um 

objeto.  

Assim, o objetivo desse estudo é levantar as atitudes em relação à geometria de 

alunos do curso de Pedagogia.  

Foi aplicada uma escala chamada de EARG (escala de atitudes em relação à 

geometria), foi validada por Viana e Brito (2004), com base na EARM (escala de 

atitudes em relação à matemática). A EARM é uma escala do tipo Likert (Aiken e 

Dreger, 1961; Aiken, 1963), foi traduzida, adaptada e validade por (Brito, 1994, 1995). 

Trata-se de uma escala de quatro pontos formada por vinte afirmações que tentam 

expressar o sentimento que cada sujeito possui em relação à matemática, sendo dez 

afirmações positivas e dez afirmações negativas. Além dessas vinte, foi incluída uma 

última afirmação com o objetivo de avaliar a autopercepção do desempenho em 

matemática. 

A EARG (escala de atitudes em relação à geometria) também é uma escala com 

quatro itens formada por vinte afirmações que são muito semelhantes às da escala de 

atitudes em relação à matemática, sendo dez afirmações positivas e dez negativas. Além 

dessas afirmações, foi acrescentada mais uma proposição que expressa a autopercepção 

do desempenho em geometria.  

Nas duas escalas, os sujeitos são solicitados a escolher, para cada afirmação, 

uma das quatro alternativas: discordo totalmente, discordo, concordo, concordo 

totalmente. Para cada item escolhido é atribuído um número de pontos de 1 a 4. Para 

afirmações positivas, a ordem de atribuição dos valores é 1, 2, 3 e 4. Para afirmações 

negativas, a ordem é inversa, ou seja, 4, 3, 2 e 1. Os pontos são somados para cada 

sujeito, sendo que este número total pode variar de 20 (atitudes negativas) até 80 

(atitudes positivas).  

Foram sujeitos do estudo 87 alunos do Curso de Pedagogia, do 1º e 3º período, 

dos turnos diurno e noturno da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal- 

FACIP/UFU. 
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A escala EARG foi aplicada pela primeira autora, no período de aula, com 

autorização do professor.  

A análise estatística dos dados utilizou o teste t-Student para comparar as médias 

das variáveis por gênero, o teste F para comparar as médias das variáveis por série e 

pela auto-percepção do desempenho. Foi utilizado o pacote estatístico SPSS (Statistical 

Package for Social Science) e o nível de significância adotado foi de 5%.  

A pontuação variou de 27 a 78, com média de 48,25, desvio padrão 9,75. A 

distribuição de freqüência da pontuação na EARG apresentou normalidade (K-S(84) = 

0,072, p=0,200). 

A média das atitudes dos alunos do período noturno (49,3529) foi maior que a 

dos sujeitos do diurno (47,5000), e o 3º período teve média maior (50,6400) que o 1º 

(47,123). No entanto, o Teste-t indicou que estas diferenças não foram significativas 

(t(82)= 0,819, p = 0,416 e t(82)= 1, 494, p = 0,145, respectivamente). 

Houve relação entre a autopercepção do desempenho e as atitudes em relação à 

matemática. Assim, sujeitos que se percebiam com desempenho mais baixo tiveram 

atitudes mais negativas que sujeitos que se percebiam com melhor desempenho F(3,80) 

=15,131, p = 0,000). 

Concluiu-se que os sujeitos tinham uma atitude média regular em relação à 

geometria, com grande número de pontuação em torno da média 50. Também verificou-

se relação entre a auto-percepção do desempenho e as atitudes, indicando que os 

sentimentos são influenciados pela sensação de sucesso ou fracasso na disciplina. 

Esses resultados são consistentes com os que foram encontrados  na revisão de 

literatura, em  especial nos trabalhos do grupo PSIEM (Psicologia da Educação 

Matemática da Unicamp), que apontaram que constantes fracassos nas avaliações de 

matemática ou geometria podem levar à formação de atitudes negativas em relação a 

essa disciplina. Os resultados acerca das atitudes também estão coerentes com a 

afirmação de Brito (2002) acerca da influência dos fatores afetivos e emocionais na 

profundidade do entendimento construído e a qualidade e quantidade do material 

aprendido e posteriormente recordado.  

Apesar deste trabalho se constituir em uma pesquisa básica, a compreensão 

obtida deve provocar novas reflexões quando se volta a atenção à prática do professor 

em sala de aula. Este poderá promover situações de ensino-aprendizagem que 

favoreçam o questionamento, a participação, a elaboração de estratégias próprias para 

solucionar problemas, a elaboração de modelos etc. Tais atividades podem desenvolver 



142 

 

a auto-estima e a confiança em matemática, ajudando, assim, no desenvolvimento dos 

conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais em geometria.  

Palavras-chave: Psicologia da Educação Matemática; Atitudes em relação à geometria; 

ensino de geometria.  
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 Este trabajo relata parte de una investigación que está siendo realizada y que 

cuenta con el apoyo financiero de la FAPEMIG. Tiene como foco el estudio de una de 

las variables que afectan la enseñanza de matemática, tanto en el nivel básico, como en 

la formación inicial de profesores: las actitudes respecto a la geometría. 

 Una de las finalidades de la enseñanza de matemática, de acuerdo con los 

Parámetros Curriculares Nacionales de 1997, es llevar el alumno a sentirse seguro de la 

propia capacidad de construir conceptos matemáticos, desarrollando la autoestima y la 

perseverancia en la búsqueda de soluciones. De acuerdo con el documento, los 

contenidos de la enseñanza básica pueden ser clasificados en conceptuales, de 

procedimiento e de actitudes. Esta clasificación contempla el desarrollo de actitudes 

favorables para el aprendizaje de matemática; la confianza en la propia capacidad de 

resolver problemas; la curiosidad y el interés por conocer, interpretar y producir; las 

ideas de perseverancia, esfuerzo y disciplina en la búsqueda de resultados; los conceptos 

de seguridad en la defensa de sus argumentos y la valorización de la importancia y 

utilidad de los contenidos. 

 Se sabe que la emoción y la cognición interfieren plenamente en la vida mental y 

el comportamiento del individuo. Así, cuando se focalizan en las prácticas educativas, 

además de los aspectos racionales, hay que considerarse la dimensión afectiva en la 

construcción del conocimiento. 
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 Alumnos del curso de Pedagogía en general no poseen  sentimientos favorables 

a la matemática, o que muchas veces acaba dificultando la construcción del 

conocimiento en esta área y eso puede comprometer su actuación profesional futura. 

Entre los contenidos de matemática que poco son entendidos por los futuros profesores 

se destaca la geometría. 

 Actitudes relativas a este conocimiento fueron analizadas en este estudio, con 

base en la psicología cognitiva, que define la actitud como una construcción 

caracterizada por la disposición personal dirigida a personas, eventos y situaciones y 

que tienden a tener diferente dirección e intensidad de acuerdo con las experiencias del 

individuo. La actitud también presenta componentes del dominio afectivo, cognitivo y 

motor.  

 El dominio cognitivo se refiere  a las informaciones y las experiencias directas o 

indirectas de la persona con el objeto. Las experiencias de los alumnos con la 

matemática escolar, y en especial con la geometría, dicen respecto a los diversos 

contenidos aprendidos, a la manera como fueron desarrollados, los métodos del 

profesor, los acontecimientos que ocasionaron satisfacción o desconsuelo, a las formas 

de evaluación, a los colegas, a los padres, a la dinámica de la sala de clase, a la cultura 

de la escuela, por fin, a una serie de factores que acaban ayudando a determinar una 

actitud más positiva o más negativa del alumno respecto a este conocimiento.  

 El componente afectivo de una actitud se refiere a las emociones de un individuo 

frente a un objeto, cuando este es percibido como agradable o desagradable. 

 El componente de comportamiento se refiere a las manifestaciones de una 

persona respecto al objeto, y estas pueden ser observadas directamente.  

 La psicología cognitiva tiene alcanzado en los estudios a cerca de las actitudes, 

construyendo escalas que puedan medir el sentimiento de las personas respecto a un 

objeto.  

 Así, el objetivo de este estudio es levantar las actitudes respecto a la geometría 

de los alumnos del Curso de Pedagogía. 

 Fue aplicada una escala llamada de EARG (Escala de Actitudes respecto a la 

Geometría), fue validada por Viana e Brito (2004), con base en la EARM (Escala de 

Actitudes Respecto a la Matemática). La EARM es una escala del tipo Likert (Aiken y 

Dreger, 1961; Aiken, 1963), fue traducida, adaptada y validada por (Brito, 1994, 1995). 

Se trata de una escala de cuatro puntos formada por veinte afirmaciones que intentan 

expresar el sentimiento que cada sujeto posee respecto a la matemática, siendo diez 

afirmaciones positivas y diez afirmaciones negativas. Además de estas veinte, fue 
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incluida una última afirmación con el objetivo de evaluar la auto-percepción del 

desempeño en matemática.  

 La EARG (Escala de Actitudes respecto a la Geometría) también es una escala 

con cuatro ítems formada por veinte afirmaciones que son muy semejantes a las de la 

escala de actitudes respecto a la matemática, siendo diez afirmaciones positivas y diez 

negativas. Además de estas afirmaciones, fue añadida más una proposición que expresa 

la auto-percepción del desempeño en geometría. 

 En las dos escalas, los sujetos son solicitados a elegir, para cada afirmación, una 

de las cuatro alternativas: discuerdo totalmente, discuerdo, concuerdo, concuerdo 

totalmente. Para cada ítem elegido es atribuido un número de puntos de 1 a 4. Para 

afirmaciones positivas, el orden de atribución de los valores es 1, 2, 3 y 4. Para 

afirmaciones negativas, el orden es inverso, o sea, 4, 3, 2 y 1. Los puntos son sumados 

para cada sujeto, siendo que este número total puede variar de 20 (actitudes negativas) 

hasta 80 (actitudes positivas). 

 Fueron sujetos del estudio 87 alumnos del Curso de Pedagogía, del 1º y 3º 

período, de los turnos diurno y nocturno de la Facultad de Ciencias Integradas del 

Pontal – FACIP/UFU. 

 La escala EARG fue aplicada por la primera autora, en el período de clase, con 

autorización del profesor. 

 El análisis estadístico de los datos utilizó el teste t-Student  para comparar las 

medias de las variables por género, el teste F para comparar las medias de las variables 

por serie y por la auto-percepción del desempeño. Fue utilizado el pacote estadístico 

SPSS (Statiscal Package for Social Science) es el nivel de significado adoptado fue el 

5%. 

 La puntuación ha variado de 27 hasta 28, con media de 48,25, desvío padrón 

9,75. La distribución de frecuencia de la puntuación en la EARG presentó normalidad 

(K-S (84) = 0,072, p = 0,200). 

 La media de las actitudes de los alumnos del periodo nocturno (49,3529) fue 

mayor que de los sujetos del diurno (47,5000), y el 3º período tuvo media mayor 

(50,6400) que 1º (47,123). Sin embargo, el Teste-t indicó que estas diferencias no 

fueron significativas (t(82) = 0,819, p = 0,416 e t(82) = 1,494, p = 0,145, respectivamente). 

 Hubo relación entre la auto-percepción del desempeño y las actitudes respecto a 

la matemática. Así, sujetos que se percibían con desempeño más bajo tuvieron actitudes 

más negativas que sujetos que se percibían con mejor desempeño F(3,80) = 15,131, p = 

0,000). 
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 Se concluye que los sujetos tienen una actitud media regular respecto a la 

geometría, con gran número de puntuación en torno de la media 50. También se verificó 

la relación entre la auto-percepción del desempeño y las actitudes, indicando que los 

sentimientos son influenciados por la sensación de suceso o fracaso en la disciplina.  

 Estos resultados son consistentes con los que fueron encontrados en la revisión 

de literatura, en especial en los trabajos del grupo PSIEM (Psicología de la Educación 

Matemática de la UNICAMP), que apuntaron para constantes fracasos en las 

evaluaciones de matemática o geometría pueden llevar la formación de actitudes 

negativas respecto a esta disciplina. Los resultados a cerca de las actitudes también 

están coherentes con la afirmación de Brito (2002) a cerca de la influencia de los 

factores afectivos y emocionales en la profundidad del entendimiento construido y la 

cualidad y cuantidad del material aprendido y posteriormente recordado.  

 A pesar de este trabajo constituirse en una investigación básica, la comprensión 

obtenida debe provocar nuevas reflexiones cuando se vuelta la atención  a la práctica del 

profesor en sala de clase. Este podrá promover situaciones de enseñanza-aprendizaje 

que favorezcan el cuestionamiento, la participación, la elaboración de estrategias 

propias para solucionar problemas, la elaboración de modelos, etc. Tales actividades 

pueden desarrollar la autoestima y la confianza en matemática, ayudando, así, en el 

desarrollo de los contenidos conceptuales, de procedimiento y de actitudes. 

Palabras-clave: Psicología de la Educación Matemática; Actitudes respecto a la 

geometría; enseñanza de geometría. 
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OBJETO DE PESQUISA 

Para Geografia, o Estágio Supervisionado surge para possibilitar que o 

aluno/estagiário, além de observar, possa pesquisar o planejamento, a execução e a 

avaliação de diferentes atividades pedagógicas, sendo ele um instrumento de 

intervenção na realidade escolar. 

De acordo com o Projeto Político-Pedagógico do Curso de Geografia da 

Faculdade de Ciências Integradas do Pontal/UFU (2006), o Estágio Supervisionado 

contempla uma carga horária mínima de 400 horas, que são divididas em quatro 

disciplinas: Estágio Supervisionado I, II, III e IV. 

No Estágio Supervisionado I deverá ser cumprida uma carga horária mínima de 

30 horas/aula e os alunos têm como objetivo principal a interação com a realidade 

escolar, observando e acompanhando o funcionamento da escola e das aulas de 

Geografia no Ensino Fundamental dos anos iniciais (1ª a 4ª) e analisando o Projeto 

Político Pedagógico da escola estagiada. Para atender a esse objetivo, são desenvolvidas 

as seguintes atividades: análise do Projeto Político Pedagógico da escola estagiada; 

observação e acompanhamento das aulas de Geografia nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental; observação e acompanhamento do funcionamento geral da escola 

estagiada e a elaboração e execução de oficinas e projetos, cujas temáticas são definidas 

pela escola em conjunto com o estagiário e seu orientador.  

O primeiro Estágio Supervisionado do Curso de Geografia/FACIP foi realizado 

nas cidades de Ituiutaba, Santa Vitória, Canápolis e Monte Alegre de Minas, pelos 

alunos do 5º período do Curso de Geografia. A experiência adquirida por cada aluno 

neste estágio foi de extrema importância para a contribuição da vida acadêmica de cada 

um, pois o conhecimento que obtiveram com esta experiência irá contribuir futuramente 

em suas atividades profissionais. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Para compreender melhor sobre como o Estágio Supervisionado I no curso de 

Geografia é desenvolvido, foi realizada uma pesquisa bibliográfica acerca da temática a 

partir dos estudos de Bittencourt et all (2007, p. 89), para o qual   

O estágio supervisionado em geografia da UFU tem por objetivo geral 

proporcionar a licenciado o domínio de instrumentos teóricos e práticos 

necessários ao desempenho de suas funções. Outros objetivos previstos 

nessa proposta são desenvolver habilidades, hábitos e atitudes pertinentes ao 

exercício da docência e criar condições para que os estagiários atuem com 

maior segurança e visão crítica em seu campo de trabalho. 
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 A importância Estágio Supervisionado reside no fato de preparar os acadêmicos 

do curso para que, ao adentrarem em sala de aula, estes sejam capazes de responder 

perguntas freqüentemente levantadas por aqueles que trabalham com esta área do 

conhecimento. Para Anjos et all (2007, p.6): 

Para isto é de fundamental importância para o acadêmico de licenciatura em 

geografia, ter suas experiências práticas, visto que, somente o conteúdo 

teórico em si, não capacita o indivíduo para a realidade em sala de aula. Os 

estágios no Ensino Básico devem ser ampliados e contemplados desde o 

segundo ano do curso de Licenciatura, pois, acreditamos que a ampliação do 

tempo de atuação prática em sala de aula é que formará um bom 

profissional. 

 

O Estágio Supervisionado I nos proporcionou um método de ensino e 

aprendizagem, onde partilhou a teoria com a sua aplicação em sala de aula. De acordo 

com Lima (2001, p. 42) “[...] a troca de experiências e a partilha dos saberes consolidam 

espaços de formação mútua, nos quais, cada professor é chamado para desempenhar 

simultaneamente, o papel de formador e de formando. O diálogo entre professores é 

fundamental para consolidar saberes emergentes da prática docente.” 

De acordo com as Normas de Graduação da Universidade Federal de Uberlândia 

UFU/MG (2003), no seu artigo 260, entende-se por estágio supervisionado,  

[...] a atividade que um discente realiza em Instituições Públicas e Privadas, 

durante a qual são colocados em prática, ampliados e/ou revistos os 

conhecimentos adquiridos nos cursos de graduação, com o objetivo de 

articular teoria e prática de forma sistemática e orientada, tendo como 

objetivo básico sua capacitação profissional diante de situações reais, sob 

orientação e supervisão de docentes e/ou técnicos credenciados. 

 

Portanto, é no Estágio Supervisionado que se desenvolve a realidade prática da 

capacitação do aluno para se tornar um professor. Em relação ao papel do professor no 

ensino de Geografia, Vesentini (2004, p. 224) aborda que:  

O professor crítico e/ou construtivista – e não podemos esquecer que o bom 

professor é aquele que “aprende ensinando” e que não ensina, mas “ajuda os 

alunos a aprender” – não apenas reproduz, mas também produz saber na 

atividade educativa. [...] e no fundo não se trata somente de “aplicar” as 

definições ou as explicações contidas no “conteúdo geral”, mas também de 

(re)criar conceitos e explicações, de descobrir coisas novas enfim. 
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Vesentini (2004) aponta também a necessidade de mudanças na Geografia no 

sentido de contribuir para formar cidadãos ativos, para levar o educando a compreender 

o mundo vivido ajudando-o a entender as relações problemáticas entre sociedade e 

natureza e entre todas as escalas geográficas. Nesse ponto, a experiência do Estágio 

Supervisionado tem muito a acrescentar, uma vez que permite o contato direto com a 

realidade dos alunos, criando condições para inserir-se nas experiências sociais vividas 

por eles. Por meio do Estágio Supervisionado, o estagiário age sobre o meio e recebe 

influência deste, o que favorece a elaboração e re-elaboração do seu conhecimento, 

adquirido enquanto estudante de licenciatura em Geografia, de forma a desenvolver a 

reflexão sobre as diferentes dimensões da sua futura atuação profissional. 

METODOLOGIA 

Durante o Estágio Supervisionado I, a primeira etapa desenvolvida pelos 

estagiários foi a observação do espaço escolar, ou seja, sua infra-estrutura e a relação da 

escola com a comunidade em geral (pais, alunos, escola). Também foi analisada a 

atuação e as condições de trabalho do professor dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental; bem como as funções desempenhadas pela direção, coordenação 

pedagógica, professores e demais funcionários. As aulas de Geografia ministradas nos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental também foram observadas pelos estagiários, que 

além de acompanhar o planejamento das mesmas, contribuíram de forma efetiva com a 

apresentação delas. E, por fim, foi elaborado e executado uma oficina/projeto com 

temas relacionados à Geografia, de acordo com o interesse da escola. 

A observação do professor regente na sala de aula foi algo fundamental para os 

estagiários, pois a partir da observação é que se pode verificar as ações do professor 

durante as aulas, comparando com o que foi estudado teoricamente nas disciplinas de 

PIPE’S (Projeto Integrado de Práticas Educativas), Didática Geral e Estágio 

Supervisionado I ministradas no Curso de Geografia. E, a partir dessa experiência 

entender as dificuldades de se colocar em prática os conteúdos, práticas e ações 

propostas nas teorias estudadas. 

A observação do espaço escolar também é muito importante, pois é neste local 

que os alunos vão estudar e aprender. A escola na qual estagiei, Escola Municipal 

Antenor Airosa Machado, em Monte Alegre de Minas, é uma escola em ótimas 

condições físicas, pois no início do ano de 2009, ela tinha acabado de ser reformada, e 

tudo na escola está novo. Ela possuí áreas de lazer, sala de professores, sala da 

coordenação e direção, sala de apoio pedagógico, cozinha, sala de TV/vídeo, banheiros, 

secretaria, pátio aberto, quadra, salas de aula, refeitório, biblioteca, sala de leitura, 



149 

 

serviço de orientação educacional, sérvio de coordenação pedagógica e serviço de 

segurança. Os alunos adoram a escola e o que possuí nela. 

A execução de uma oficina/projeto também é algo de suma importância para a 

experiência adquirida no Estágio. Nesta escola, foi aplicado um projeto com crianças do 

2º ano do Ensino Fundamental, eles fizeram a observação do espaço Geográfico, o 

intuito desse projeto foi fazer os alunos entenderem o que é o Espaço Geográfico, fomos 

até a principal praça da cidade e analisamos o que estava a nossa volta, como a Igreja, 

as casas, o Coreto, dentre outras coisas, depois dessa observação, voltamos para a sala 

de aula, e os alunos tinham que desenhar em uma folha A3 o que tinham entendido, de 

como é caracterizado o Espaço Geográfico.  

Nas outras cidades onde ocorreram o Estágio Supervisionado I, também foram 

realizadas todas essas etapas de observação e aplicação da oficina/projeto. Em Monte 

Alegre de Minas, Canápolis e Santa Vitória, o Estágio foi realizado com crianças na 

faixa etária até de 10 anos; já em Ituiutaba o Estágio foi realizado no EJA (Ensino de 

Jovens e Adultos), e com isso, pudemos perceber que há uma grande diferença em 

ensinar crianças e adultos. Dessa forma, pode-se entender que o estágio é de extrema 

importância para a formação do discente em cursos de licenciatura. 

RESULTADO 

 O Estágio Supervisionado I foi realizado na cidade de Ituiutaba, Canápolis, 

Monte Alegre de Minas e Santa Vitória. Ao realizarmos esta discussão e análise crítica 

sobre o Estágio Supervisionado, esperamos contribuir para o aprimoramento do ensino 

da Geografia entre nós, acadêmicos e professores. 

Assim, pode-se concluir que a experiência do Estágio Supervisionado I 

proporcionou uma excelente formação e posterior transformação dos acadêmicos em 

professores detentores, condutores e promovedores do conhecimento dos alunos, que 

terão a possibilidade de serem cidadãos críticos e posicionados para pensar a realidade 

do mundo. Logo após o estágio, percebemos ter ultrapassado as barreiras de alunos em 

processo de formação, para professores críticos acerca do ato de ensinar. 

O Estágio Supervisionado I deu a oportunidade de troca de experiências e a 

própria vivência dentro da realidade escolar, mostrando como funcionam os 

estabelecimentos públicos educacionais em seus vários aspectos, positivos e negativos. 

A visão maior da realidade foi um dos aspectos que também contribuiu para a 

aprendizagem individual do aluno estagiário e dos alunos da educação básica. 
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RESEARCH OBJECT  

 

For Geography, the Supervised Period of training appears to make possible that 

the pupil/trainee, beyond observing, can search the planning, the execution and the 

evaluation of different pedagogical activities, being it an instrument of intervention in 

the pertaining to school reality.  
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In accordance with the Politician-Pedagogical Project of the Course of 

Geography of the College of Sciences Integrated of the Pontal/UFU (2006), the 

Supervised Period of training contemplates a minimum schedule load of 400 hours, that 

are divided in four discipline: Supervised period of training I, II, III and IV. 

In Supervised Period of training I lesson will have to be fulfilled to a minimum 

schedule load of 30 hours/and the pupils have as objective main the interaction with the 

pertaining to school reality, observing and following the functioning of the school and 

the lessons of Geography in Basic Education of the initial years (1ª 4ª) and analyzing 

the Project Pedagogical Politician of the served as apprentice school. To take care of to 

this objective, the following activities are developed: analysis of the Project 

Pedagogical Politician of the served as apprentice school; comment and accompaniment 

of the lessons of Geography in the initial years of Basic Education; comment and 

accompaniment of the general functioning of the served as apprentice school and the 

elaboration and execution of workshops and projects, whose thematic the trainee and its 

person who orientates are defined by the school in set with. 

The first Supervised Period of training of the Course of Geography/FACIP was 

carried through in the cities of Ituiutaba, Santa Vitória, Canápolis and  Monte Alegre de 

Minas, for the pupils of 5º period of the Course of Geography. The experience acquired 

for each pupil in this period of training was of extreme importance for the contribution 

of the academic life of each one, therefore the knowledge that they had gotten with this 

experience will go to contribute future in its professional activities. 

 

THEORETICAL REFERENCIAL  

To understand better on as Supervised Period of training I in the course of 

Geography it is developed, was carried through a bibliographical research concerning 

thematic from the studies of Bittencourt et all (2007, P. 89), for which 

For that is of basic importance for the academic of licenciatura in 

geography, having its practical experiences, since, only the theoretical 

content in itself, does not enable the individual to the reality in classroom. 

The periods of training in Basic Education must be extended and 

contemplated since as the year of the course of Licenciatura, therefore, we 

believe that the magnifying of the time of practical performance in 

classroom is that it will form a good professional. 

 

Supervised Period of training I in provided to a method of education and 

learning to them, where the theory with its application in classroom divide. In 
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accordance with Rasp (2001, P. 42) “[...] the exchange of experiences and the allotment 

knowing of them consolidates spaces of mutual formation, in which, each professor is 

called to play simultaneously, the paper of teacher and of forming. The dialogue 

between professors is basic to consolidate to know emergent of the practical teacher.” 

In accordance with the Norms of Graduation of the Federal University of 

Uberlândia UFU/MG (2003), in its article 260, are understood for supervised period of 

training, 

[...] the activity that a learning carries through in Public and Private 

Institutions ahead, during which they are placed in practical, extended 

and/or reviewed the knowledge acquired in the graduation courses, with the 

objective to articulate practical theory and of systematic and guided form, 

having as objective basic its professional qualification of real situations, 

under orientation and supervision of credential professors and/or technician. 

Therefore, it is in the Supervised Period of training that if develops the reality 

practical of the qualification of the pupil to become a professor. In relation to the paper 

of the professor in the education of Geography, Vesentini (2004, P. 224) approaches 

that: 

The critical and/or intelligence human being teacher - and we cannot forget 

that the good professor is that one that “learns teaching” and that it does not 

teach, but “helps the pupils to learn” - not only reproduces, but also he 

produces to know in the educative activity. [...] and in the deep one is not 

only treated “to apply” the definitions or the explanations contained in the 

“general content”, but also of (reverse speed) creating concepts and 

explanations, to discover new things at last. 

 

Vesentini (2004) also points the necessity of changes in Geography in the 

direction to contribute to form active citizens, to take educating to understand the lived 

world helping to understand it to it the problematic relations between society and nature 

and all the geographic scales. In this point, the experience of the Supervised Period of 

training has much to add, a time that allows the direct contact with the reality of the 

pupils, creating conditions to insert itself in the social experiences lived by them. By 

means of the Supervised Period of training, the trainee acts on the way and receives 

influence from this, what he favors the elaboration and rework of its knowledge, 

acquired while student of licenciatura in Geography, of form to develop the reflection 

on the different dimensions of its future professional performance. 

 

METHODOLOGY  
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During Supervised Period of training I, the first stage developed for the trainees 

it was the comment of the pertaining to school space, that is, its infrastructure and the 

relation of the school with the community in general (parents, pupils, school). Also it 

was analyzed the performance and the conditions of work of the professor of the Initial 

Years of Basic Education; as well as the functions played for the direction, pedagogical 

coordination, excessively employee professors and. The given lessons of Geography in 

the Initial Years of Basic Education had been also observed by the trainees, who beyond 

following the planning of the same ones, had contributed of form accomplish with the 

presentation of them. E, finally, was elaborated and executed a workshop/project with 

subjects related to Geography, in accordance with the interest of the school. 

The comment of the teacher regent in the classroom was something basic for the 

trainees, therefore from the comment he is that if it can verify the actions of the 

professor during the lessons, comparing with what it was studied theoretically you 

discipline in them of PIPE'S (Project Integrated of Practical Educative), General 

Didactics and given Supervised Period of training I in the Course of Geography. And 

from this experience to understand the difficulties of if placing in practical the contents 

practical and action proposals in the studied theories. 

The comment of the pertaining to school space also is very important, therefore 

it is in this place that the pupils go to study and to learn. The school in which I served as 

apprentice, Municipal School Antenor Airosa Machado, in Monte Alegre de Minas, is a 

school in excellent physical conditions, therefore at the beginning of the year of 2009, it 

had finished to be remodelled, and everything in the school is new. It possessed areas of 

leisure, room of professors, room of the coordination and direction, room of 

pedagogical support, cooks, room of TV/vídeo, bathrooms, secretariat, opened patio, 

squares, classrooms, refectory, library, room of reading, service of educational, Serbian 

orientation of pedagogical coordination and service of security. The pupils adore the 

school and what I possessed in it. 

The execution of a workshop/project also is something of utmost importance for 

the experience acquired in the Period of training. In this school, year of Basic Education 

was applied a project with children of 2º, them had made the comment of the 

Geographic space, the intention of this project was to make the pupils to understand 

what it is the Geographic Space, was until the main square of the city and analyzes what 

it was our return, as the Church, the houses, the Coreto, amongst other things, after this 

comment, we come back toward the classroom, and the pupils had that to draw in a A3 

leaf what they had understood, of as are characterized the Geographic Space. 
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In the other cities where they had occurred Supervised Period of training I, these 

stages of comment and application of the workshop had been also carried through 

all/project. In Monte Alegre de Minas, Canápolis and Santa Vitória, the Period of 

training was carried through with children in the age band even of 10 years; already in 

Ituiutaba the Period of training was carried through in the EJA (Young Education of e 

Adult), and with this, could perceive that has a great difference in teaching to children 

and adults. Of this form, it can be understood that the period of training is of extreme 

importance for the formation of the learning in licenciatura courses. 

 

RESULT  

Supervised Period of training I was carried through in the city of Ituiutaba, 

Canápolis, Monte Alegre de Minas and Santa Vitória. When carrying through this 

quarrel and critical analysis on the Supervised Period of training, we wait to contribute 

for the improvement of the education of Geography between us, academics and 

professors.  

Thus, it can be concluded that the experience of Supervised Period of training I 

provided to an excellent formation and posterior transformation of the academics in 

professors detainers, conductors and promote of the knowledge of the pupils, who will 

have the possibility to be citizens critical and located to think the reality of the world. 

Soon after the period of training, we perceive to have exceeded the barriers of pupils in 

formation process, for critical professors concerning the act to teach. 

Supervised Period of training I inside gave to the chance of exchange of 

experiences and the proper experience of the pertaining to school reality, showing as 

some aspects, positives and negatives function educational the public buildings in its. 

The vision biggest of the reality was one of the aspects that also contributed for the 

individual learning of the probationary pupil and the pupils of the basic education. 
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As publicações de caráter pedagógico constituem uma das múltiplas funções da 

atividade docente universitária. Partindo da premissa que técnicas histológicas podem 

ampliar o nível de informação do discente, criando assim um método didático para a 

melhoria do ensino-aprendizado, almejou-se a preparação de um método de histologia 

animal para visualização de tecidos, onde se enfocou o tecido conjuntivo. 

Apesar dos constantes avanços da ciência e das tecnologias observa-se que o 

ensino de Biologia e Ciências permanecem ainda, na maioria dos casos, restrito às aulas 

expositivas com mínima participação dos alunos. A utilização de outras modalidades 

didáticas tais como: audiovisuais, ferramentas computacionais, práticas no laboratório e 

na sala de aula, atividades externas, programas de estudo por projetos e discussões, 

entre outras, quando ocorre, se dá por iniciativas esporádicas de alguns professores, 

levadas a diante por enorme esforço pessoal de tais profissionais. Dessa forma o 

trabalho escolar na maioria das vezes, acontece dissociado do cotidiano do aluno e se 
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apresenta ineficiente no objetivo de promover uma educação científica (KRASILCHIK, 

2004). 

Vivemos hoje em um mundo aonde as informações chegam aos estudantes como 

uma avalanche. A internet competindo com o professor na condução do conhecimento 

chega a ser desleal. Com isso, as escolas necessitam de “prender” a atenção dos alunos. 

Assim, os educandos não atuam na produção do conhecimento, não são excitados a 

desenvolverem técnicas e hábitos de estudo, capacidade de observação analítica e 

raciocínio morfofuncional (JUNQUEIRA et al., 1998). 

A ampla deficiência deparada pelos educadores da Educação Básica está 

vinculada à insuficiência de recursos e de material didático, que restringe a consumação 

de aulas atraentes que encantem os estudantes (BUTTOW & CANCINO, 2007). 

A histologia constitui uma ciência cujo conhecimento é fundamental para a 

adequada compreensão dos fenômenos biológicos dos organismos vivos. A histologia 

estuda as células e o material extracelular que constituem os tecidos do corpo. 

Inicialmente a histologia estava cercada pela limitada capacidade do microscópio óptico 

para revelar minúcias do tecido. O microscópio eletrônico ampliou consideravelmente o 

campo de estudo da histologia, por ser muito mais poderoso em relação ao microscópio 

óptico. Além disso, muitos outros instrumentos e técnicas de estudo contribuíram para 

ampliar ainda mais o campo da histologia (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2004). 

Os laboratórios das escolas são locais que apresentam grande vantagem no 

processo de ensino-aprendizagem, para o ensino deste conteúdo de Histologia, inserido 

nas disciplinas de Ciências no Ensino Fundamental e de Biologia no Ensino Médio, por 

isso despertam o interesse dos discentes. Muitos docentes possuem recursos didáticos 

laboratoriais nas escolas onde ministram aulas, todavia, ainda apresentam grande 

dificuldade ao transmitir o conteúdo através de aulas praticas que fazem uso de 

laboratório ou não. 

O docente que ministra aulas em laboratórios deve atentar que o ambiente em 

que os discentes desempenham as atividades proporciona subsídios sobre o tipo de 

proposta praticada no processo de ensino-aprendizagem (KRASILCHIK, 1986; 

WEISSMANN, 1998). Esses autores dizem ainda que lugares com carteiras e mesas 

fixas direcionadas para a mesa do professor propiciam o trabalho individual 

fundamentado na transferência de informações no sentido professor-aluno. Em 

contradição ao exemplo clássico, configura o espaço de trabalho onde o educador não 

ocupa uma posição predominante na totalidade, formado por mesas e carteiras móveis, 

que podem ser combinadas de várias maneiras adequadas ao trabalho individual ou em 
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grupo, expondo, assim, uma proposta didática discrepante que estimula os intercâmbios 

professor-aluno e aluno-aluno (MOREIRA & DINIZ, 2003). 

Deve-se, por conseguinte, independente das condições do laboratório, primar por 

uma estrutura que permita o desenvolvimento de tarefas que possam implicar em um 

aprendizado significativo (MOREIRA & DINIZ, 2003). 

É possível ministrar ótimas aulas práticas de Ciências ou Biologia mesmo 

dispondo de recursos insuficientes, entretanto tendo em mãos vegetais e animais. No 

entanto, acomodações apropriadas e materiais disponíveis certamente tornam o 

aprendizado muito mais eficiente (KRASILCHIK, 1986). 

A Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG, campus da Fundação 

Educacional de Ituiutaba – FEIT apresenta vários cursos de graduação e pós-graduação. 

Dentre os cursos de graduação oferecidos destaca-se o de Ciências Biológicas que 

desenvolve projetos na área biológica, bem como na área de educação, já que o curso é 

de licenciatura. 

 Para utilizar a técnica histológica abrangendo o tecido conjuntivo, foi conduzido 

nos Laboratórios de Citologia/Histologia e de Anatomia do Departamento de Ciências 

Biológicas da FEIT/UEMG, um experimento com os alunos do 2º ano no curso, no mês 

de maio de 2009.  

Todavia, primeiramente os alunos tomaram nas mãos um artigo com uma 

técnica semelhante a que iriam executar.  

No laboratório de anatomia, colocou-se um camundongo da espécie Mus 

musculus (Linnaeus, 1758) e outro roedor da espécie Mesocricetus auratus 

(Waterhouse, 1839), em um recipiente com algodão molhado com formol ou 

formaldeído ou ainda metanal (H2CO), onde os mesmos se apresentaram em estado 

desacordado, logo, as cobaias foram retiradas do recipiente e colocadas sobre uma tábua 

onde se efetuou o procedimento conhecido como deslocamento da coluna cervical, 

sacrificando os animais. 

Prendeu-se as patas das cobaias na tábua com o uso de pregos, fixado em cada 

porção terminal de membros para iniciar o processo de dissecação. 

Com o auxílio de um bisturi, começou-se a abrir a barriga dos animais onde 

observou-se os órgãos da região troco-abdominal, como o fígado, intestino, rins, 

coração, pulmões, estômago, pâncreas. Sempre molhando com água destilada e com 

auxilio de uma pinça separou-se os órgãos e colocou-se no formaldeído. A porção 

utilizada para o experimento foi o intestino delgado, por isso, separou-se para efetuar o 

mesmo. 
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Colocou-se um canudo em volta do intestino delgado em forma circular, com o 

intuito de distender o mesentério para melhor fixação, coloração, montagem e 

visualização. O material permaneceu mergulhado no fixador formol 10% durante 03 

horas. O formol ou aldeído fórmico é conhecido como fixado universal. Além disso, na 

concentração de 10% é o fixador mais simples e mais comumente utilizado. 

A fixação é a etapa que tem por finalidade assegurar a preservação das estruturas 

morfológicas das células e dos tecidos, como se estivessem no animal “in vivo”. A 

fixação precisa ser rápida para diminuir a liberação, a partir de células mortas, de 

enzimas capazes de digerir os constituintes teciduais. Para tal, utilizam-se fixadores 

químicos que permitem a desnaturação das proteínas por desidratação. 

Após esse período de tempo, o material foi retirado do fixador e passado em 

água destilada, em seguida colocou-se no corante histológico azul de metileno 

(C16H18N3ClS) deixando o mesmo agir por 10 minutos. 

A grande maioria das estruturas celulares e teciduais é transparente ou incolores 

e com um índice de refração muito próximo, o que dificulta sua observação. Daí a 

necessidade da utilização de corantes histológicos que evidenciam tais estruturas. As 

técnicas procuram basicamente, associar o caráter alcalino ou ácido do corante a ser 

utilizado ao do material a ser evidenciado. Desta maneira, cria-se um grupamento 

químico responsável pela cor ou grupamento cromóforo. 

Decorrido esse período, retirou-se o mesentério do corante, escorreu-o, passou-o 

na água destilada rapidamente durante três vezes e colocou-se o material estudado 

diretamente sobre uma lâmina.  

No laboratório de Citologia/Histologia, recortou-se um pequeno pedaço deste 

mesentério com a gilete com o auxílio de um conta-gotas acrescentou-se uma gota de 

água e colocou-se a lamínula, inclinada perpendicularmente à lâmina, formando um 

ângulo de 90º sobre o material para análise. Inclinou-se a lâmina vagarosamente até que 

a mesma se sobrepusesse ao material, atentando-se para a não formação de bolhas e 

fazendo uma leve pressão para retirada das possíveis bolhas formadas. 

Posteriormente, o material em análise pode ser observado no microscópio 

óptico. Para visualizar detalhes, utilizou-se a lente objetiva de maior aumento (40X). 

Assim, o material observado ao microscópio apresentou aumento final de 400 vezes. 

O tecido conjuntivo é formado por células afastadas entre si e caracterizadas por 

grande presença de material intercelular, preenche s espaços entre os órgãos, sustenta, 

nutre e liga os demais tecidos do corpo. Pode ser encontrado nos ossos (chamado de 
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tecido conjuntivo ósseo), nas cartilagens (cartilaginoso ou cartilagíneo), no sangue 

(hematopoiético e sanguíneo) e na camada de gordura sob a pele (adiposo), entre outros 

locais do organismo (CABRAL, 2006). 

Com essa técnica foi possível observar alguns tipos de células que fazem parte 

do tecido conjuntivo além das fibras e do colágeno. As células observadas foram: 

macrófagos, fibroblastos, plasmáticos, e mastócitos. 

As células que apresentam um importante papel na reação a alérgica, os 

mastócitos, foram os que mais se destacaram. Sobre esta célula poderá ser abordada a 

constituição de seus grânulos e sua importância nas reações inflamatórias. 

Se a escola possuir laboratório de Biologia e/ou Ciências, a mesma pode ter um 

acervo de lâminas (laminário) com as principais células e/ou tecidos, pois assim, o 

docente terá um arquivo vasto e poupará tempo quando for ministrar aulas sobre estes 

assuntos posteriormente. Além disso, com o material restante que foi colocado em 

recipientes contendo formol, pode-se ser estudado em outras aulas com os alunos, os 

outros tecidos do corpo das cobaias, complementando assim o estudo do conteúdo de 

Histologia, além de examinar separadamente cada estrutura ou órgão do corpo 

(Anatomia/Morfologia), bem como sua função (Fisiologia). 

Os graduandos do curso de Ciências Biológicas acreditam que a aula prática 

experimental pode ser satisfatória tanto para alunos de Ciências (Ensino Fundamental) e 

Biologia (Ensino Médio) como para estudantes de graduação de Ciências Biológicas 

(Ensino Superior), pois acabam fixando os conteúdos e assim, futuramente, os mesmos 

podem aperfeiçoar ainda mais a técnica em escolas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Histologia, atividade experimental, método didático. 
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Pedagogical publications have multiple functions in university teaching 

activities. Based on the premise that histological techniques can wide students’ 

information level, which creates a didactic method to improve teaching and learning 

process, one has aimed to develop an animal histology method to visualize animal 

tissues, above the conjunctive one. 

Although science and technology evolve, biology teaching remains in most of 

the cases restrict to expositive classes with almost none student partaking. Using 

audiovisual equipment, computers, laboratorial sessions, outdoor activities, projects and 

discussions, among others didactic resources is an attitude of a few teachers and 

requires them great effort and time. Mostly, the school activity is dissociated of 

students’ everyday life and ineffective to the aim of promoting a scientific education 

(KRASILCHIK, 2004). 

We live in a world where information reaches students as an avalanche. The 

competition between the internet and the teacher when it comes to lead students to 

knowledge is almost disloyal. As a result, schools are obligated to draw students’ 

attention and keep it by all means, since those ones who deals with knowledge 

production are not stimulated to develop study techniques and habits nor the ability to 

make analytical observations and morfofunctional reason (JUNQUEIRA et al., 1998). 

Such a problem has a good deal to do with elementary level’s teachers’ lack of 

didactic resources to help them design classes than attract and enchant learners 

(BUTTOW & CANCINO, 2007).  

Histological knowledge is crucial to a precise understanding of living 

organisms’ biological phenomena. Histology studies cells and extracellular material 

which make up body tissue. In its beginnings, histology was surrounded by the optical 

microscopy limited capacity in reveling tissue minutiae. The electronic microscopy has 

come to widen considerably histology’s field study since it is more powerful than the 

optical one. In addition, many other study instruments and techniques have helped to 

widen histological studies (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2004).     

Schools laboratories offer many advantages to the teaching and learning process, 

especially to histology teaching in subject matters dealing with biology in the 

elementary and high school levels. They can awake students’ interest. Although many 

teachers have laboratorial didactic resources at their disposal in their schools, they feel it 
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difficult to communicate their teaching content in experimental classes, whether in a 

laboratory or not.      

The laboratory class teacher should make sure that the setting where students 

perform their activities offers them resources to the type of work they develop in the 

learning and teaching process (KRASILCHIK, 1986; WEISSMANN, 1998). Places 

where students occupy chairs and tables set toward the teacher make possible a kind of 

teaching based on the information transferring from teacher to the student. Against this 

classical example of classroom furniture arrangement, in a studying setting whose 

chairs and tables are moveable — they can be rearranged and combined according to the 

kind of work, whether individual or in groups —, the educator do not has a predominant 

position in the classroom and can create a teaching setting which stimulates 

interchanges between teacher and students, and students and their peers (MOREIRA & 

DINIZ, 2003).   

Whatever may be the laboratory conditions, it should have a structure which 

makes possible to perform tasks that presupposes a relevant learning (MOREIRA & 

DINIZ, 2003).   

Of course a teacher who has vegetables and animals at his/her disposal can teach 

great experimental biology classes. But it should be highlighted that an appropriate 

settlement and the right materials at disposal make learning easier and much more 

effective (KRASILCHIK, 1986). 

Minas Gerais State University (UEMG), in its Fundação Educacional de 

Ituiutaba (FEIT) campus, offers many graduation and post graduation courses. The 

graduation in Biology includes biological research projects as well as education ones 

since it is a licenciate degree.  

To apply histological technique focused on conjunctive tissue, an experiment 

involving second term students was developed at FEIT/UEMG’s Biology Department’ 

cytology/histology and anatomy laboratories during may 2009. As first step, however, 

students read an article on a technique similar to the one they would apply.  

At the anatomy laboratory, a Mus musculus (Linnaeus, 1758) mouse and a 

Mesocricetus auratus (Waterhouse, 1839) one were put in an unconscious state within 

recipient with cotton soaked up with formaldehyde or methanol (H2CO). After that, they 

were taken out from the recipient and placed on table to be sacrificed with the procedure 

known as cervical back displacement.  

Their paws were attached to the table with nails, fixed in each terminal portion 

of their limbs so that the dissection could get started. A bistoury was used to cut their 
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belly to show abdomen organs such as liver, guts, lungs, stomach, and pancreas. Being 

always wet in distilled water, these organs were separated with the use of pincers and 

then put in formaldehyde. Small intestine was put apart to be studied in the experiment.  

A tube was put around it to distend the mesentery and obtain a better attachment, 

coloring, montage, and visualization. It kept soaked up in the 10% formaldehyde 

fixative for three hours. Formaldehyde or formic aldehyde is known as a universal 

fixative. Besides, the 10% concentration is the simplest and commonest fixative in use.      

The fixing phase aims to preserve cell and tissue morphological structures as if 

they were in a living animal. Fixing should be fast to diminish the liberation enzyme 

from the dead cells able to digest tissue parts. For that it was used chemical fixatives 

which make possible to denaturalize protein by dehydration. 

Após esse período de tempo, o material foi retirado do fixador e passado em 

água destilada, em seguida colocou-se no corante histológico azul de metileno 

(C16H18N3ClS) deixando o mesmo agir por 10 minutos. 

After this period of time, material was taken out from the fixative and washed in 

distilled water, then put in blue histological pigment of methylene (C16H18N3ClS) for 

ten minutes.    

Since great part of tissue and cell structures is transparent or colorless and has a 

refraction index very near, which makes difficult observing it, histological pigments are 

used to make these structures evident. Techniques search basically to associate the 

pigment alkaline or acid property with the material to be seen clearly. This way, one 

creates a chemical group responsible for the color or chromophore grouping. After this 

period, mesentery was taken out from the pigment, drained and washed in distilled 

water quickly for three times, then placed in a slide.  

At the cytology/histology laboratory, a tiny piece of such mesentery was cut 

with a blade. A drop of water was added with a droptube to the cut piece. Subsequently, 

the material being analyzed could be observed in the optical microscopy. To visualize 

details, an objective lens of forty-times amplifying capacity was used. Therefore, the 

size of material being observed through the microscopy had a 400-time final increase.  

The conjunctive tissue is made up of cells separated from each other and 

characterized by a large presence of intercellular material. It fills spaces between 

organs, sustain, nourish and link the other body tissues. It can found out in bones (the so 

called bony conjunctive tissue), in cartilages (cartilaginous tissue), in the blood 

(hematopoietic or sanguineous tissue), in the fat layer under the skin (adipose tissue), 

among others parts of the body (CABRAL, 2006). 
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This technique makes possible to observe some types of cells that make up the 

conjunctive tissue, fibers, and collagen. The observed cells include the macrophagic, 

fibroblastic, plasmatic, and mastocit ones. Mastocits cells, that have an important role in 

the reaction to allergy, have stood out. Studies on them can focus on the constitution of 

their granules and on their importance in inflammatory reactions.  

If a school has a biology laboratory, it should have a group of slide with the 

main cells and tissues. This way the teacher could have at his/her disposal a vast archive 

that makes possible to save time when teaching classes on this subject matter later. In 

addition, the remainder of the material put in a recipient with formaldehyde could be 

studied in other classes and so complete the histological content study as well the 

separate exam of each structure or body organ (anatomy/morphology) and their 

functions  

Biology undergraduates believe that an experimental class can be more 

satisfactorily to the biology students in the elementary and high school levels as well as 

to them themselves, since they can master contents and make improve techniques in 

schools in the future  
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Objetivo da Pesquisa 

O objetivo da pesquisa do presente trabalho, foi analisar a importância do PIPE 

(Projeto Integrado de Práticas Educativas) no processo de compreensão da relação 

existente entre a política neoliberal e o sistema educacional básico do país atualmente. 

Referencial Teórico 

 

O liberalismo econômico surgiu no final do século XVIII em conseqüência da 

decadência do mercantilismo, modelo econômico caracterizado pela balança comercial 

favorável, principalmente pelo comercio de metais (Ouro e Prata). Os pressupostos do 

liberalismo eram a propriedade privada, a não intervenção do estado no capital e a 

regulação do comercio a partir da lei da oferta e procura (A “mão invisível”). O 

principal teórico, considerado pai do liberalismo, foi o escocês Adam Smith.  

Em 1929, com a crise da bolsa de valores ocorrida em Nova Iorque, o sistema 

liberal entrou em decadência devido ao surgimento do Estado do Bem-Estar Social, 

implantado pelo presidente Franklin Delano Roosevelt através do plano econômico 

denominado New Deal. Esse plano visava a reestruturação da economia norte americana 

a partir de um Estado interventor, que de certa forma, entra em contradição com o 

modelo político liberal (SPÍNOLA, 2004). 

   Após a Segunda Guerra Mundial, a Europa se encontrava devastada, numa 

situação critica em relação a sua economia. Essa decadência econômica foi fruto da 

participação das grandes potencias européias da época (como Inglaterra, Alemanha e 

Itália) na segunda guerra mundial. No mesmo contexto, a intervenção do Estado 

começou o ser questionada em relação ao desenvolvimento econômico desses países. 

Muitos pesquisadores, assim como Friedrich Hayek, acreditavam que o 

desenvolvimento econômico através do Estado do Bem-Estar social não era um método 

vantajoso. A partir de tais princípios, vários pesquisadores como Milton Friedman, Karl 
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Pooper e Walter Eupken começaram a combater o Estado do Bem-Estar social a partir 

da defesa de um modelo econômico onde existisse a liberdade individual econômica  

em oposição a intervenção estatal, eis a gênese do neoliberalismo. Mesmo que só tenha 

se estabelecido nas décadas de 70 e 80, a ideologia neoliberal tem seu marco inicial a 

partir dos primeiros preceitos de Hayek nas décadas de 30 e 40 (GROS, 2004). 

Caracterizado por propor o afastamento do Estado em relação as atividades econômicas  

e defender a livre circulação dos capitais, o sistema neoliberal  a partir dos anos 90 

ganhou ares de hegemonia. No Brasil o neoliberalismo começou a se expressar em 

1983, através de um grupo de empresários no Rio de Janeiro, com principal objetivo de 

difundir os princípios capazes de inspirar ações no sentido de mudança social (GROSS, 

2004).        

Em relação à educação básica, de acordo com a visão progressista, o sistema 

educacional no Brasil, principalmente se referindo aos setores públicos, vem sofrendo 

um grande declínio de qualidade nos últimos anos. Atualmente os órgãos responsáveis 

pela educação no país vem realizando mudanças cada vez mais ousadas no ensino, e a 

partir de tais mudanças, acreditam estar contribuindo de forma positiva na formação de 

cidadãos aptos a viver na sociedade. As instituições educacionais tentam se adaptar da 

maneira que podem para contornar os problemas que circundam as escolas, como falta 

de estrutura, má remuneração dos docentes, diminuição da carga horária das disciplinas 

e outros problemas relevantes (SOBRAL, 2000). 

Os neoliberais afirmam que a crise enfrentada pelo sistema educacional público 

atualmente, é reflexo da expansão desordenada e anárquica do sistema educacional, da 

improdutividade das práticas pedagógicas e da má gestão administrativa da grande 

maioria dos estabelecimentos escolares (GENTILI, 1996).  

O neoliberalismo utiliza vários artifícios ideológicos para defender a idéia de 

que a interferência do estado é prejudicial ao desenvolvimento econômico. Referindo-se 

ao sistema educacional, essas ideologias constituem numa grande estratégia do 

neoliberalismo, a fim de transferir a educação da esfera política para a esfera do 

mercado.  No sistema educacional o estado neoliberal é mínimo quando deve financiar a 

escola pública, e máximo quando define de forma centralizada o conhecimento oficial 

que deve circular pelos estabelecimentos educacionais, quando estabelece os 

mecanismos verticalizados e antidemocráticos de avaliação do sistema e quando retira 

autonomia pedagógica às instituições e aos atores coletivos da escola, entre eles, 

principalmente, aos professores (GENTILI, 1996).   
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 Na educação, o neoliberalismo se manifesta a partir de um termo denominado 

“modernidade”, através de mudanças no funcionamento das escolas com justificativas 

que enfatizam a preparação dos alunos para a competitividade no mercado de trabalho. 

As escolas privadas, os cursos profissionalizantes privados e os cursos de línguas 

estrangeiras são exemplos desse fato.   

 O Projeto Integrado de Práticas Educativas (PIPE), elaborado pela Universidade 

Federal de Uberlândia (UFU), foi desenvolvido com o intuito de ampliar o 

conhecimento dos discentes, a respeito dos vários aspectos que constituem as 

instituições educacionais, e principalmente estimular a reflexão dos alunos sobre a 

importância sócio-econômica das escolas. Esse projeto é dividido em cinco etapas 

(PIPE I, II, III, IV e V), e é ministrado por docentes relacionados com a área de 

educação, aos cursos que possuem vinculo com a licenciatura. O PIPE V consiste na 

finalização desse projeto a partir da integração de todo conhecimento adquirido durante 

os PIPE’s anteriores. Os estudos realizados durante os PIPE’s podem ser utilizados para 

a compreensão de vários aspectos políticos e sociais que envolvem as instituições 

educacionais, assim como a relação entre neoliberalismo e educação. Esse tema é muito 

interessante de ser discutido, pelo fato de abranger um conjunto de fatores (questões 

políticas, econômicas e sociais) que são de fundamental importância para compreender 

a situação atual da educação básica no Brasil.  

 

Metodologia 

 

 A partir de todo conhecimento teórico e prático adquirido durante os PIPE’s, 

através de debates na sala de aula, realização de palestras e pesquisas nas escolas do 

município de Ituiutaba-MG, discentes do curso de graduação em ciências biológicas, da 

Universidade Federal e Uberlândia – Campus Pontal (UFU/FACIP) realizaram uma 

revisão bibliográfica de temas estudados que envolvem a relação entre neoliberalismo e 

educação. A partir de tal metodologia, o PIPE foi utilizado como ferramenta para 

auxiliar na compreensão da complexa relação existente entre o sistema educacional 

básico e a política neoliberal que é vigente nos países capitalistas como o Brasil. 

 Através de estudos realizados dentro da sala de aula (debates, palestras e 

discussões de textos), e observações feitas durante as pesquisas nas escolas, o PIPE se 

demonstrou de extrema importância para compreender como as instituições 

educacionais são na teoria e como realmente elas funcionam na prática. A utilização do 

PIPE para compreender a relação entre neoliberalismo e educação básica no país 
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atualmente, deve-se ao fato de que durante a realização do projeto, percebeu-se fatos 

que evidenciam grande influência política sobre o campo educacional.  

 

Resultados 

 

 Em termos gerais, explicar de forma detalhada a relação existente entre o 

neoliberalismo e o sistema educacional básico do país é uma tarefa muito difícil, pois os 

aspectos que constituem tal relação são diversificados e complexos. Mas a partir da 

revisão bibliográfica descrita no presente trabalho, tomando como base estudos 

realizados durante os PIPE’s através de debates na sala de aula, discussões de textos, 

realização de palestras, e pesquisas nas escolas, pode-se destacar as seguintes 

constatações observadas nas instituições educacionais para compreender essa relação: 

 

 ●  O sistema educacional público do país, atualmente, demonstra uma grande 

falta de investimento em relação a estrutura básica essencial para uma formação 

qualificada. Se o sistema de ensino público não consegue possibilitar uma educação 

básica, mínima necessária para o cidadão brasileiro, com certeza esse fato vai ter 

reflexos no mercado de trabalho que atualmente tem alta demanda de mão-de-obra 

qualificada.  

 

 ● A privatização das instituições educacionais, de modo a “vender” educação 

qualificada, é uma tendência neoliberal que se manifesta no campo educacional. 

Quando isso ocorre, fica evidente que para o neoliberalismo, a educação somente se 

torna interessante como atividade lucrativa. 

 ●  A educação básica no Brasil, somente foi valorizada, quando começou a 

servir de parâmetro para inclusão no mercado de trabalho. Atualmente, a educação 

básica oferecida pelas instituições publicas no país é precarizada a tal ponto, que as 

instituições privadas parecem ser a única opção para solucionar esse problema no 

ensino. Esse é o objetivo do sistema neoliberal como característica básica do 

capitalismo vigente.     

  

 A partir de tais constatações, conclui-se que o sistema educacional básico do 

país, é influenciado diretamente pelo contexto sócio-econômico vigente. Ou seja, se 

vivemos num país capitalista, onde devido a revolução tecnológica exige grande 

demanda de mão-de-obra qualificada, a educação irá ser direcionada para contemplar 
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essa demanda. Mas é necessário ressaltar, que com o neoliberalismo em alta, as 

instituições privadas parecem ser o único meio de obter uma educação básica de 

qualidade, pois existe uma grande precarização das instituições públicas. Essa 

precarização das instituições educacionais públicas, por incrível que pareça, parece ser 

tendenciosa para que o sistema capitalista domine de vez o campo educacional. 

 Através de estudos e observações realizadas nas escolas públicas durante o 

PIPE, percebe-se que a maioria dessas instituições são muito afetadas por problemas 

como falta de estrutura física, má remuneração dos professores, ausência de aulas 

práticas, carga horária das disciplinas reduzidas e conseqüentemente ensino de baixa 

qualidade. A partir desses fatos constatados, fica evidente, que as escolas públicas 

apresentam um grande distanciamento entre o planejamento feito na teoria e o que 

realmente é concretizado na prática. Já as instituições privadas conseguem contornar 

esses problemas e desse modo conseguem transmitir aos seus alunos educação mais 

qualificada.  

Analisando de modo geral o antagonismo entre educação pública e educação 

privada, no que se refere a educação básica no país, percebe-se uma grande tendência de 

que as escolas privadas ganhem a preferência dos alunos devido ao ensino mais 

qualificado, mesmo que estes sejam de classe baixa da sociedade. A partir desse fato, é 

possível perceber que a precarização do setor público e a ascensão das instituições 

privadas, não somente se referindo ao setor educacional, demonstram intima relação 

entre o sistema neoliberal capitalista vigente e o sistema educacional do país.  

Os estudos feitos durante o PIPE, se mostraram importantes para que os 

discentes tenham pelo menos uma noção da relação entre a política implantada no país 

(política neoliberal) e o sistema educacional do mesmo. Diante das evidencias 

relacionadas com o sistema educacional básico do país atualmente, percebe-se a 

importância de projetos desenvolvidos nas universidades, assim como o PIPE, de modo 

que possam contribuir para que os discentes ampliem seus conhecimentos a respeito das 

instituições educacionais e relacione os mesmos com os fatos sócio-econômicos que 

cercam seu cotidiano, assim como a relação entre a política neoliberal e o sistema 

educacional do país. Dessa maneira, o PIPE se torna uma ferramenta muito importante 

para desenvolver o raciocínio critico dos discentes, e complementar a formação dos 

futuros docentes que irão atuar nas instituições educacionais do país.   

 

Palavras-chave: Neoliberalismo e Educação, Política neoliberal, PIPE       
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Objective of the research   

 

The objective of the research of this study was to analyze the importance of 

PIPE (Project Integrated of Educational Practices) in the process of understanding the 

relationship between neoliberal policy and the basic educational system of the country 

currently. 

 

 

Theoretical Referential  

 

The economic liberalism came at the end of the eighteenth century as a result of 

the decline of mercantilism, an economic model characterized by favorable trade 

balance, primarily by the trade in metals (Gold and Silver). The assumptions of 

liberalism were the private property, not government intervention in the regulation of 

trade and capital from the law of supply and demand (the "invisible hand"). The main 

theoretical, considered father of liberalism, was the Scotsman Adam Smith. 

In 1929, with the stock exchange crisis occurred in New York, the liberal system 

came into decay due to the emergence of the State of Social Welfare, established by 

President Franklin Delano Roosevelt through the economic plan called the New Deal. 
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This plan aimed at restructuring the U.S.A economy from an interventionist state, which 

to some extent, conflicts with the liberal political model (SPÍNOLA, 2004). 

After the second world war, Europe was devastated in a critical situation for the 

economy. This economic decline was the result of the participation of major European 

powers at the time (such as England, Germany and Italy) in the second world war. In 

the same context, the intervention of the state began to be questioned in relation to the 

economic development of these countries. Many researchers, as Friedrich Hayek, 

believed that economic development through the state social welfare was not a useful 

method. From these principles, several researchers such as Milton Friedman, Karl and 

Walter Poop Eupken began to fight the state of social welfare from the defense of an 

economic model where the individual economic freedom in opposition to state 

intervention, is the genesis of neoliberalism. Even if it has established in the decades of 

70 and 80, the neoliberal ideology has its first milestone from the first precepts of 

Hayek in the decades of 30 and 40 (GROSS, 2004). Characterized by proposing the 

removal of state for economic activities and promote the free movement of capital, the 

neoliberal system from 90 years to win air supremacy. In Brazil the neoliberalism began 

to express in 1983 by a group of businessmen in Rio de Janeiro, with main objective to 

disseminate the principles capable of inspiring action towards social change (GROSS, 

2004). 

In relation the basic education, according to the progressive view, the 

educational system in Brazil, mainly referring to the public sectors, has undergone a 

major decline in quality in recent years. Currently the bodies responsible for education 

in the country is making increasingly bold changes in teaching, and from such changes, 

believed to be contributing in a positive way in the formation of citizens able to live in 

society. Educational institutions try to adapt the way they can to circumvent the 

problems that surround the schools, such as lack of infrastructure, poor remuneration of 

teachers, the burden of time and other issues relevant disciplines (SOBRAL, 2000). 

The neoliberal claim that the crisis faced by the educational system currently is a 

reflection of the desordenad and anarchic expansion of the educational system, the 

poorness of teaching and administrative mismanagement of the vast majority of schools 

(GENTILI, 1996).  

The Neoliberalism ideological uses several tricks to defend the idea that the 

interference of the state is detrimental to economic development. Referring to the 

educational system, these ideologies are a major strategy of neoliberalism in order to 

transfer the education of the political sphere to the sphere of the market. Educational 
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system in the neoliberal state is minimal when to fund the public school, and when you 

set up a centralized manner the official knowledge that must move by educational 

establishments, where vertical and establishes the mechanisms for evaluating the anti-

system and when cut pedagogical autonomy to institutions and collective actors in the 

school, including, especially, teachers (GENTILI, 1996). 

In education, the neoliberalism is expressed as a term called "modernity," 

through changes in the functioning of schools with justifications that emphasize the 

preparation of students for the competitive labor market. Private schools, the vocational 

courses and private courses in foreign languages are examples of this fact. 

The Project Integrated of Educational Practices (PIPE), elaborate by the Federal 

University of Uberlândia (UFU), was developed in order to broaden the knowledge of 

students about the various aspects that are educational institutions, and stimulate 

reflection mainly of students on the importance of socio-economic schools. This project 

is divided into five stages (PIPE I, II, III, IV and V) and is taught by teachers related to 

the area of education, the courses which have link with the degree. The PIPE V is the 

finalization of this project from the integration of all knowledge acquired during the 

previous PIPE's. Studies over the PIPE's can be used for the understanding of various 

political and social issues involving educational institutions, as well as the relationship 

between neoliberalism and education. This topic is very interesting to be discussed, 

because to cover a range of factors (political, economic and social) that are of 

fundamental importance for understanding the current situation of basic education in 

Brazil. 

 

 

Methodology 

 

 From all theoretical and practical knowledge acquired in the PIPE's, through 

debate in the classroom, holding of lectures and research in schools in the municipality 

of Ituiutaba-MG, the course of graduate students in biological sciences, of the Federal 

University of Uberlândia -- Campus Pontal (UFU / FACIP) performed a literature 

review of topics studied involving the relationship between neoliberalism and 

education. From this method, the PIPE was used as a tool to assist in understanding the 

complex relationship between the educational system and basic neoliberal policy that 

exists in capitalist countries like Brazil. 



172 

 

Through studies in the classroom (lectures and discussions of texts), and 

observations made during the searches in schools, the PIPE was shown extremely 

important to understand how educational institutions are in theory and how they 

actually work in custom. The use of the PIPE to understand the relationship between 

neoliberalism and basic education in the country currently, is the fact that during the 

project, it is understood that facts show great political influence on the educational field. 

 

Results 

 

In general terms, explain in detail the relationship between neoliberalism and the 

country's basic education system is a very difficult task, because the aspects that 

constitute such a relationship are varied and complex. But from the literature review 

described in this paper, building upon studies conducted during the PIPE's through 

debate in the classroom, discussions of texts, completion of lectures and research in 

schools, you can highlight the following findings observed in the institutions education 

to understand this relationship: 

 

●   The public educational system of the country, currently, shows a lack of investment 

on the basic structure essential for training qualified. If the system of public education 

can not provide a basic education, the minimum necessary for a Brazilian citizen, of 

course this fact will be reflected in the work that currently has high demand for labor-

qualified. 

 

●   The privatization of educational institutions in order to "sell" qualified education, is 

a neoliberal trend that manifests itself in the educational field. When this occurs, it is 

evident that for neoliberalism, education only becomes interesting and profitable 

activity. 

 

●   The basic education in Brazil, was only valued when it started to serve as a 

parameter for inclusion in the labor market. Currently, the education offered by public 

institutions in the country is precarious to the extent that private institutions seem to be 

the only option to solve this problem in education. This is the objective of the neoliberal 

system as a basic feature of capitalism dominant. 
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From these findings, it appears that the basic educational system of the country, 

is directly influenced by the socio-economic force. That is, if we live in a capitalist 

country, where due to technological revolution requires great demand for labor-

qualified, education will be targeted to address this demand. But it is necessary to 

emphasize that with the high-neoliberalism, private institutions seem to be the only way 

to get a basic education of quality, there is a great impoverishment of public institutions. 

The precariousness of public educational institutions, for incredible as it may seem, 

appears to be biased to the capitalist system as the master of the educational field. 

Through studies and observations conducted in public schools during the PIPE, 

we find that most of these institutions are affected by problems like lack of physical 

infrastructure, poor remuneration of teachers, lack of practical classes, hours of 

educational subjects and consequently reduced of low quality. From these facts 

established, it is evident that public schools have a large gap between planning done in 

theory and what really is concrtizado in practice. Those private institutions to overcome 

these problems and thus to convey to their students more qualified education. 

Looking in general the tension between public education and private education, 

with regard to basic education in the country, we find a great trend that private schools 

get the preference of students to education because more qualified, even if they are of 

low class of society. From this fact, you can see that the precariousness of the public 

sector and the rise of private institutions, not only referring to the education sector, 

shows the intimate relationship between neoliberal capitalist system and the existing 

educational system of the country. 

The studies conducted during the PIPE, were important so that students have at 

least an idea of the relationship between the policy established in the country (neoliberal 

policies) and the same educational system. In the face of evidence related to the basic 

education system in the country currently, realizes the importance of projects developed 

in universities, as well as the PIPE so that they can to help students expand their 

knowledge about the educational institutions and linking them with socio-economic 

facts that surround their daily lives as well as the relationship between the neoliberal 

policy and educational system of the country. Thus, the PIPE is an important tool to 

develop the critical thinking of students, and supplement the training of future teachers 

who will work in the educational institutions of the country. 

 

Keywords: Neoliberalism and Education, neoliberal policy, PIPE 
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EIXO 6 - DIVERSIDADE, INCLUSÃO E 

CIDADANIA. 

 

 

INCLUSÃO DE ALUNOS COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM: UMA 

QUESTÃO A SER REFLETIDA NO COTIDIANO ESCOLAR 

 

Clarissa Betanho Inácio - UFU (FACIP)  
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Vilma Aparecida de Souza - UFU (FACIP) 

 

 

No cotidiano escolar é muito recorrente o termo dificuldade de aprendizagem. 

Em reuniões pedagógicas, em reuniões de pais e mestres, nos corredores da escola, na 

sala dos professores, em todos os espaços escolares onde a pauta seja a aprendizagem 

dos alunos, está presente o termo dificuldade de aprendizagem. Um termo tão propalado 

requer atenção e discussão dos profissionais da educação. 

A utilização do termo dificuldade de aprendizagem acompanha, na maioria dos 

casos, um discurso para justificar problemas no rendimento escolar. Uma análise do 

cotidiano escolar revela que o emprego dessa terminologia vem aumentando e com isso 

decorre um processo de exclusão dos alunos que apresentam dificuldades de 

aprendizagem.  

Uma retrospectiva da história das dificuldades de aprendizagem evidencia que 

foram propostos inúmeros termos como, por exemplo, lesão cerebral, disfunção cerebral 

mínima, dificuldades de linguagem, dislexia, distúrbios de aprendizagem, dentre outros 

para designar as dificuldades de aprendizagem.  

O emprego abundante do termo nas escolas destaca a necessidade de refletir 

sobre a concepção dos professores e o trabalho pedagógico desenvolvido com esses 

alunos que supostamente apresentam dificuldade de aprendizagem.   

Considerando esses pressupostos, foi realizada uma pesquisa pelas as alunas do 

5º período do curso de Pedagogia da UFU-FACIP (Faculdade de Ciências Integradas do 

Pontal), na disciplina Aprendizagem e Educação Inclusiva. Tal pesquisa teve como 

objetivo discutir a dificuldade de aprendizagem no cotidiano escolar, procurando revelar 
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as percepções de professores acerca de tal tema e identificar nelas os vieses envolvidos 

em seus encaminhamentos metodológicos.  

Em relação 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. Em 

seguida, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com um grupo de professores 

das séries iniciais do Ensino Fundamental.  Nesse processo 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. 

Discutir o termo dificuldades de aprendizagem não é tarefa fácil nos tempos 

atuais. A utilização desse termo revela uma ampla variedade no campo de sua definição.  

Diante dessa variedade terminológica, encontram-se na literatura autores que 

buscam uma distinção entre o que seria denominado dificuldade ou distúrbio de 

aprendizagem. Nesse sentido, Campos (1997) ressalta a urgência de afirmar que muitos 

termos que comumente são empregados por professores como sinônimos, na verdade 

são “farinhas de sacos diferentes”. 

 Nesse raciocínio, há uma distinção entre os termos distúrbios e dificuldade de 

aprendizagem e tão distinção deve ser realizada. Para Campos (1997), o termo 

dificuldade de aprendizagem envolve aspectos de ordem psicopedagógica, sócio-

cultural e emocional. Além disso, depende da concepção de aprendizagem apresentada 

pela escola e pelos profissionais que nela atuam. Nesse sentido, uma dificuldade de 

aprendizagem é extrínseca à pessoa em questão, no caso da escola, o aluno. Desta 

forma, alguns exemplos de fatores que influenciam na dificuldade de aprendizagem 

podem ser apontados como: a metodologia do professor; o trabalho pedagógico da 

escola; sua estrutura física; a afetividade da relação professor-aluno; a participação 

familiar; a condição social; entre outros.  

Já o termo distúrbio de aprendizagem, Campos (1997) adverte que o mesmo 

relaciona-se a fatores biológicos do sistema nervoso central e que, para um diagnóstico 

de um aluno com distúrbio de aprendizagem, faz-se necessário que sejam realizados 

exames neurológicos e psicológicos, e não apenas o julgamento seguido de uma 

rotulação feita pelo profissional da educação, como geralmente acontece.  

Assim, dificuldades de aprendizagem não estão relacionadas aos sistemas 

biológicos, não envolvem um comprometimento orgânico, embora possam interferir nas 

possibilidades de aprendizagem do aluno, independentemente de suas condições 

neurológicas asseguradas (SILVA; SZYMANSKI, 2009). 
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A dificuldade de aprendizagem também é muitas vezes associada à dificuldade 

no processo de alfabetização. As dificuldades em relação à alfabetização, em relação ao 

processo de aquisição da leitura e da escrita pela criança, representam um dos principais 

motivos para o professor encaminhar os alunos a outros profissionais alegando uma 

dificuldade de aprendizagem. No entanto, esse encaminhamento parece contraditório, 

uma vez que o profissional responsável pela alfabetização do aluno não é o psicólogo, o 

psicopedagogo, mas sim o professor.  

A Educação vem sendo “medicalizada” uma vez que a aprendizagem e a não-

aprendizagem sempre são enfocadas como algo individual, inerente ao aluno, um 

processo em que o professor não tem responsabilidade. 

Esse processo de medicalização revela na verdade uma biologização de questões 

sociais, confirmando um reducionismo biológico onde todas as situações vivenciadas 

pelo sujeito devem ser explicadas e reduzidas a causas específicas e individuais. Esse 

movimento de biologização é bastante criticado por Collares e Moysés (1992). As 

autoras afirmam que essa visão de mundo reduz ou desconsidera as circunstâncias 

sociais, políticas, econômicas, históricas. Por atribuírem ao indivíduo a maior 

responsabilidade por seu destino, por seu sucesso ou fracasso. Fatores sociopolíticos são 

ignorados reforçando uma concepção funcionalista de “culpabilização” do individuo 

(COLLARES; MOYSÉS, 1992).  

Esse processo de medicalização e biologização encontra ressonância no 

ambiente escolar. Nesse processo, o fracasso escolar, a aprendizagem e a não-

aprendizagem sempre são associados a fatores de ordem individual. Nessa direção, o 

diagnóstico realizado para se constatar uma dificuldade de aprendizagem é centrado no 

aluno, chegando ao máximo até sua família. Nessa análise, a instituição escolar e a 

política educacional raramente são consideradas e questionadas no cotidiano da escola e 

no diagnóstico das dificuldades de aprendizagem. Essa visão vem promovendo uma 

patologização do fracasso escolar. Ou seja, os professores ao encaminharem os alunos 

com um diagnóstico impreciso e incompleto, querem repassar o problema para outros 

profissionais (psicólogos, fonoaudiólogos, enfermeiros, psicopedagogos) e procuram 

um “tratamento” para esses alunos, como se os mesmos apresentassem um desvio 

anormal do padrão de normalidade esperado pela escola.  

Os resultados da pesquisa, a partir da análise entrevistas semi-estruturadas 

aplicadas aos professores da rede pública de ensino, apontam que uma confusão 

terminológica encontra-se presente nos discursos. Analisando as percepções dos 

professores envolvidos na pesquisa percebe-se ainda uma tendência em atribuir a causa 
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da dificuldade de aprendizagem ao aluno, desconsiderando os fatores extrínsecos que 

caracterizariam verdadeiramente esse fenômeno.  

Essa atribuição da causa da dificuldade de aprendizagem ao desempenho do 

aluno é bastante recorrente nos depoimentos. As afirmações dos professores revelam 

que as queixas, na sua grande maioria, são atribuídas às crianças. São as crianças as 

responsáveis pelas dificuldades do processo de aprendizagem e no fracasso escolar.  

Nas respostas apresentadas pelos professores que participaram da pesquisa, 73 % 

dos professores apontaram a falta de apoio da família como um dos fatores que 

interferem na aprendizagem dos alunos. Enfocar a família como um dos fatores do 

aumento do número de alunos com dificuldades de aprendizagem aparece como um dos 

indicativos principais. É freqüente o discurso no cotidiano escolar, especialmente em 

instituições educacionais que atendem alunos de baixa renda, que protesta contra a falta 

de participação e ausência dos pais no processo de aprendizagem dos alunos. 

Em relação aos fatores envolvidos na dificuldade de aprendizagem, nos 

depoimentos dos professores há uma ausência dos fatores de ordem pedagógica. A 

tônica do discurso oscila em fatores como o aluno e a família. Parece que se está sempre 

se busca “culpados” externos ao cotidiano escolar.  Ora a dificuldade de aprendizagem 

ancora-se no aluno, ora na família e na falta de apoio. Parece que os professores 

colocam-se a margem desse processo de não-aprendizagem do aluno, isentando-se 

totalmente, como se nenhuma responsabilidade a escola tivesse.  

Mas alguns professores (26 %) sinalizam alguns procedimentos que vão de 

encontro com perspectivas inclusivas, numa tentativa de ressignificar a prática 

pedagógica para atender a esses alunos com dificuldades de aprendizagem em sua 

diferença e em seu tempo. Uma professora afirma que dentre os procedimentos 

adotados diante dos alunos com dificuldade de aprendizagem procura “estar sempre 

incentivando esse aluno a se envolver nas atividades dentro da sala de aula, elevando a 

sua auto-estima, dando sempre a atenção que ele merece e atividades com seu nível de 

aprendizagem” (ENTREVISTA SÔNIA). Uma outra professora coloca que procura 

trabalhar com “atividades diversificadas que leve em consideração o nível de cada 

criança. Trabalhando com jogos, brincadeiras, música, tudo o mais que levar esta 

criança a interagir com o grupo” (ENTREVISTA ANA).   

Assim, vale ressaltar que apesar dos obstáculos, existem aqueles profissionais 

que atuam com vistas à melhoria do processo ensino aprendizagem e possibilitando 

alternativas que possam beneficiar todos os alunos. Uma posição que envolve a revisão 

de metodologias, no sentido de considerar a singularidade de cada aluno, respeitando 
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seus interesses, suas idéias e desafios para novas situações. Esses depoimentos 

sinalizam que é possível efetivar uma prática pedagógica que permita a diversificação 

de conteúdos e práticas que possam melhorar as relações entre professor e alunos. 

Nos depoimentos dos professores que participaram da pesquisa é recorrente a 

prática pedagógica de encaminhar para outros profissionais e de oferecer aulas de 

reforço. Entretanto, os problemas de aprendizagem não podem ser vistos como “sem 

solução”, e sim, como desafios que fazem parte do processo pedagógico. A qualidade 

do ensino e da aprendizagem exige que sejam considerados os tempos e necessidades 

individuais, oportunizando possibilidades e intervenções pedagógicas para que o aluno 

possa progredir em seu processo de aprendizagem. A análise deste progresso, por meio 

de um diagnóstico que se baseie apenas em notas e aprovação/reprovação, não é 

adequada e preciso, uma vez que não revela a realidade desse processo e os diversos 

fatores envolvidos. Assim, vários fatores devem ser investigados no âmbito escolar, 

sendo muitas vezes responsáveis pelo insucesso escolar da criança: a carência do espaço 

físico, a existência de classes numerosas, a atuação de professores mal preparados e 

desmotivados para o trabalho docente e, finalmente, à utilização de práticas pedagógicas 

em descompasso com as necessidades e interesses do alunado. 

 

Palavras-chave: inclusão escolar; dificuldade de aprendizagem; prática pedagógica. 
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INCLUSION OF STUDENTS WITH LEARNING DIFFICULTIES: AN ISSUE 

TO BE REFLECTED IN SCHOOL LIFE 
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In the school routine is very applicant the term learning disability. In 

pedagogical meetings, meetings of parents and teachers in school hallways, in the staff 

room, all spaces in schools where the staff is student learning, this is the term learning 

disability. A term so publicized requires attention and discussion of professional 

education. 

The use of the accompanying learning disabilities, in most cases, a speech to 

justify problems in school. An analysis of daily school shows that the use of this 
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terminology has been increasing and with this comes a process of exclusion of students 

who have learning difficulties.  

A retrospective of the history of learning disabilities shows that many terms 

have been proposed, for example, brain injury, minimal brain dysfunction, language 

disabilities, dyslexia, learning disabilities, and others to refer to learning difficulties. 

The abundant use of the term in schools highlights the need to reflect on the design of 

teachers and pedagogical work carried out with these students who allegedly have 

difficulty learning. 

Considering these assumptions, a survey was conducted by the students of the 5 

semesters of pedagogy UFU-FACIP, Learning in the discipline and Inclusive 

Education. This study aimed to discuss the difficulty of learning in everyday school life, 

seeking to reveal the perceptions of teachers about this issue and identify them biases 

involved in their referrals methodological 

For methodological procedures, was first performed a literature search, in order 

to achieve a deeper theoretical framework that guided the research and subsequent 

analysis of collected data. Next, we carried out semi-structured interviews with a group 

of teachers in early grades of elementary school. This process has been guaranteed the 

anonymity of the individuals involved through the use of fictitious names in the report, 

in addition to careful not to expose information to enable identification. 

Discuss the term learning difficulties is not easy nowadays. The use of the term 

reveals a wide variety in the field of its definition. 

Given this variety of terminology, are in the literature authors seeking to 

distinguish between what was called difficulty or learning disabilities. In this sense, 

Campos (1997) underscores the urgent need to state that many terms are commonly 

used by teachers as synonyms, are actually "different bags of flour." 

In this reasoning, there is a distinction between the terms disorder and learning 

disabilities and so the distinction should be made. For Campos (1997), the term learning 

disability involves aspects psychopedagogue, socio-cultural and emotional. 

Furthermore, upon the design of learning presented by schools and professionals who 

work in it. In this sense, a learning disability is extrinsic to the person concerned, in the 

case of school, the student. Thus, some examples of factors that influence the learning 

disability can be appointed as the methodology of the teacher, the pedagogical work of 

the school, its physical structure, the affection of the teacher-student relationship, family 

participation, social status, among others.  
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Since the term learning disabilities, Campos (1997) warns that it is related to 

biological factors of central nervous system and, to a diagnosis of a student with 

learning disabilities, it is necessary to develop neurological and psychological tests and 

not just the trial followed by a labeling by a professional education, as usually happens.  

Thus, learning difficulties are not related to biological systems, not involving an organic 

involvement, although they may interfere with opportunities for student learning, 

regardless of their neurological conditions provided (Silva SZYMANSKI, 2009).  

The difficulty of learning is also often associated with difficulty in the literacy process. 

The difficulties in relation to literacy, for the process of acquiring reading and writing 

for children is a major reason for the teacher to send students to other professionals on 

the grounds of learning disability. However, this routing seems contradictory, since the 

professional responsible for the literacy of students is not the psychologist, the 

psychologist, but the teacher.  

Education has been "medicalized" as the learning and non-learning are always 

focused as individual, inherent to the student, a process in which the teacher has no 

responsibility.  

This process of medicalization in fact reveals a biologization of social issues, 

confirming a biological reductionism where all the situations experienced by the subject 

should be explained and reduced to specific causes and individuals. This movement of 

biologization is heavily criticized by Collares and Moses (1992). The authors claim that 

this world view reduces or ignores the social, economic, political, economic, historical. 

By attributing to the individual most responsible for his fate, for their success or failure. 

Socio-political factors are ignored reinforcing a functionalist conception of "blaming" 

the individual (COLLARES; MOYSÉS, 1992).  

This process of medicalization and biologization resonates in the school 

environment. This process, school failure, learning and non-learning are always 

associated with individual factors. In this sense, the diagnosis carried out to establish a 

learning disability is student-centered, with a maximum up to his family. In this 

analysis, the educational institution and educational policy are rarely considered and 

questioned daily at school and in the diagnosis of learning disabilities. This view has 

been promoting a pathologizing of school failure. That is, the teachers when routing 

students with an inaccurate diagnosis and incomplete, they want to pass the problem to 

other professionals (psychologists, speech therapists, nurses, educational psychologists) 

and seek a "treatment" for these students as if they could submit an abnormal deviation 

normal standards expected by the school.  
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Research results from the analysis of semi-structured interviews applied to 

teachers in public schools, point out that a terminological confusion is present in the 

speeches. Analyzing the perceptions of teachers involved in the research even perceives 

a tendency to attribute the cause of the difficulty of learning to the student, ignoring the 

extrinsic factors that truly characterize this phenomenon. 

This attribution of the cause of the difficulty of learning the student's 

performance is widely applied in the statements. The statements show that teachers' 

complaints, the vast majority are allocated to children. Are children responsible for the 

difficulties of the learning process and school failure.  

The answers provided by teachers who participated in the survey, 73% of 

teachers noted the lack of family support as one of the factors that interfere with student 

learning. Focus on the family as a factor in the increase in the number of students with 

learning difficulties appear as one of the key indicators. It is often said that the school 

routine, especially in educational institutions that serve low-income students, who 

protested the lack of participation and lack of parents in the process of learning.  

As to the factors involved in learning disability, in the statements of teachers is a lack of 

pedagogical factors. The keynote speech varies on factors like the student and family. It 

seems to always search "guilty" outside the school day. But the difficulty of learning is 

anchored in the student, now in the family and lack of support. It seems that the teachers 

put the margin of this process of non-student learning, exempting them totally, as if any 

responsibility the school had.  

But some teachers (26%) indicate some procedures that meet with prospects 

inclusive in an attempt to reframe the pedagogical practice to meet these students with 

learning difficulties in their difference and their time. One teacher said that among the 

procedures adopted in front of students with learning disabilities for "always 

encouraging their students to engage in activities within the classroom, improve their 

self-esteem, always giving it the attention it deserves and activities with your level 

"(Interview SÔNIA). Another teacher states that seeks to work with "diverse activities 

that takes into account the level of each child. Working with games, jokes, music, 

everything else to take this child to interact with the group "( INTERVIEW ANA).  

Thus, it is noteworthy that despite the obstacles, there are those professionals who work 

with a view to improving the teaching learning process and possible alternatives that 

can benefit all students. A position involving the review of methodologies, in order to 

consider the uniqueness of each student, respecting their interests, ideas and challenges 

to new situations. These statements indicate that it is possible to effect a pedagogical 
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practice that allows the diversification of contents and practices that could improve 

relations between teacher and students.  

In the statements of teachers who participated in the survey is repeated 

pedagogical practice to refer to other professionals and to offer tutoring. However, the 

learning problems can not be seen as "no solution", but as challenges that are part of the 

educational process. The quality of teaching and learning requires you to consider the 

times and individual needs, creating opportunities and possibilities for pedagogical 

interventions that the student can progress in their learning process. The analysis of 

progress through a diagnosis that is based only on grades and pass / fail, it is appropriate 

and necessary, since it reveals the reality of this process and the various factors 

involved. Thus, several factors must be investigated in the school and are often 

responsible for the failure of a child: the lack of physical space, the existence of 

numerous classes, the performance of teachers ill-prepared and motivated to teaching, 

and finally to use of teaching practices in step with the needs and interests of students. 

 

Key-words:inclusion; learning disabilities; pedagogical practice. 
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O presente trabalho é resultado de uma pesquisa realizada na disciplina 

Aprendizagem e Educação Inclusiva, no 5º período do curso de Pedagogia da 

Universidade Federal de Uberlândia – FACIP. Teve como objeto de pesquisa a 

inclusão escolar, tendo como objetivo contribuir com as discussões sobre as condições 

para que a tornem possível, seja para os futuros profissionais da educação que 

encontram em processo de formação inicial, sejam para os atuais profissionais que já 

vivenciam os limites e as possibilidades no cotidiano escolar frente a implementação de 

uma escola inclusiva.       

Quanto aos procedimentos metodológicos, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica, com a finalidade de realizar o aprofundamento do referencial teórico 
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sobre o tema. No primeiro momento enfocou-se o conceito de inclusão escolar e seus 

pressupostos fundamentais. No segundo momento, foram abordadas as condições 

essenciais para que uma instituição escolar possa implementar uma prática pedagógica 

inclusiva.  

A inclusão escolar envolve uma mudança de paradigma dos sistemas 

educacionais. Um paradigma consiste num modelo mental, um filtro para a percepção 

das coisas e dos fenômenos, um modo de pensar, ou um conjunto de concepções através 

das quais se interpreta o mundo. Assim, uma mudança de paradigma significa a 

mudança de uma maneira de pensar por outra. Uma revolução, uma transformação, uma 

espécie de metamorfose. Algo que não acontece, simplesmente, mas que é provocada 

por agentes de mudança. O processo de inclusão escolar requer uma ruptura com esse 

paradigma vigente rumo a um paradigma centrado mais no aprendiz, levando em conta 

suas potencialidades e não apenas os conteúdos e resultados quantitativos, numa 

dinâmica seletiva e excludente que favorece a uma pequena parcela dos alunos. 

Um paradigma coerente com uma perspectiva inclusiva fundamenta-se numa 

filosofia que reconhece e valoriza a diversidade, como característica inerente à 

constituição de qualquer ser humano.  

O paradigma da inclusão, buscando a não exclusão escolar, propõe ações que 

garantam o acesso e permanência do aluno com deficiência no ensino regular. No 

entanto, o paradigma tradicional, o da segregação, ainda encontra-se cristalizado nas 

práticas cotidianas das escolas. E devido a essa forte presença do paradigma tradicional 

que se verifica que a escola permanece ainda estruturada para trabalhar com a 

homogeneidade e nunca com a diversidade. 

Diante desse cenário, pode-se afirmar que, para que a inclusão seja efetuada, não 

basta estar garantido na legislação, mas envolve outras facetas, modificações profundas 

e importantes no sistema de ensino, na concepção de educação, de ensino, de 

aprendizagem e de ser humano.   Como ressalta Mazzotta (2005) a legislação garante a 

educação como direito de todos, especialmente a Constituição Federal de 1988 e a LDB 

9394/96. Nesse sentido, a inclusão depende de mudança de valores da sociedade e a 

vivência de um novo paradigma que não se faz apenas com decretos ou leis, mas com 

mudanças atitudinais, a partir de reflexões dos gestores públicos, professores, direções, 

pais, alunos e comunidade.  

Além dessa questão, que não é tão simples, deve-se preocupar-se ainda com uma 

reflexão que tenha como foco central a valorização da diversidade humana. Uma 

reflexão que consiga distinguir “integração” de “inclusão”, onde segundo a primeira, o 
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aluno deve adaptar-se às estruturas rígidas da escola por meio de alternativas para se 

integrar, ao passo que na inclusão, a escola deverá modificar-se e preparar-se para 

atender o aluno com deficiência, tendo como foco o desenvolvimento de suas 

potencialidades. 

Na esteira das reflexões sobre educação inclusiva a discussão acerca da relação 

entre inclusão e integração merece atenção, uma vez que muito se tem confundido 

práticas pedagógicas decorrentes do paradigma da integração como se fossem 

inclusivas.  

O termo integração data dos anos 60 e sua noção básica é o princípio de 

normalização. Esse processo de normalização tem como meta oferecer ao aluno o 

acesso à escola regular, ou seja, é fazer parte da realidade escolar, ter acesso à educação.   

  A integração oferece ao aluno a oportunidade “de transitar no sistema escolar, da 

classe regular ao ensino especial” (MANTOAN, 2003, p. 22). Entretanto, trata-se de 

uma  inserção parcial onde os alunos, depois do acesso a escola, serão atendidos por 

serviços segregados como salas de reforço ou classes especiais.  

 Com isso, pode-se depreender que as políticas de integração estão distantes de 

um modelo de inclusão, pois, ao segregar o aluno no interior da escola regular, acaba 

escamoteando um processo de exclusão. Esse processo de segregação materializa-se por 

meio da adoção de espaços de atendimento segregados, currículos adaptados, avaliações 

especiais, redução dos objetivos educacionais para compensar as dificuldades desses 

alunos, etc.  

Segundo Carvalho (2004, p. 28) muitas críticas são feitas ao modelo de 

integração por configurarem-se como uma cascata de serviços educacionais na qual a 

movimentação do aluno para a corrente principal depende exclusivamente dele (num 

ranço da meritrocacia positivista).    

 Essa “cascata de serviços” envolve a individualização dos programas escolares, 

os currículos adaptados, avaliações diferenciadas, num processo de compensar as 

“limitações” dos alunos integrados. Ou seja, o paradigma da integração “a escola não 

muda como um todo, mas os alunos têm de mudar para se adaptar às suas exigências” 

(MANTOAN, 2003, p. 18). Com isso, a integração promove no máximo uma 

justaposição de serviços da educação especial para o ensino regular.  

Já a inclusão diferencia-se da noção de integração por promover a inserção 

escolar do aluno de forma completa, total e sistemática (MANTOAN, 2003).  

A inclusão implica em não deixar nenhum aluno excluído do sistema escolar. 

Assim, supera-se a dimensão da “integração” que somente preocupa-se em inserir um 
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aluno ou um grupo de alunos que já foram anteriormente excluídos, de forma que esses 

inseridos terão que se adaptar a estrutura vigente da escola. Já a inclusão, ao contrário, 

tem como meta não deixar ninguém no exterior do ensino regular. Para isso, é proposta 

uma adaptação das estruturas da escola, uma nova organização do sistema educacional 

que contemple as necessidades de todos os alunos (MACHADO, 2008). 

Assim, enquanto a integração propõe que o aluno tem que se adaptar às 

estruturas das escolas, a inclusão inverte essa perspectiva e propõe que a estruturação da 

escola aconteça em função das necessidades dos alunos. 

E essa compreensão remete a uma ruptura, ou como afirma Mantoan (2003, p. 

15) uma “mudança do atual paradigma educacional, para que se encaixe no mapa da 

educação escolar que estamos traçando”. Essa mudança de paradigma envolve uma 

ruptura na estrutura organizacional da escola. A inclusão escolar não consiste somente 

no acesso e permanência física dos alunos no ambiente escolar, mas envolve um 

processo de respeito e valorização da diversidade dos alunos. A inclusão se define como 

uma educação para todos.   

A partir do mapeamento discursivo realizado neste trabalho, os resultados 

permitem inferir que a inclusão se materializa com uma educação para todos. O 

processo de inclusão implica numa escola capaz de se adaptar às condições dos alunos e 

não os alunos se adaptarem ao modelo da escola. Infere-se, portanto, que a inclusão 

exige ruptura no atual sistema educacional, pois estabelece o acesso à escola sem 

segregações em seu interior.  

Entretanto, o modelo vigente de escola não tem favorecido a aprendizagem dos 

alunos inseridos na escola regular numa perspectiva inclusiva.  Muitas práticas 

pedagógicas, apesar da retórica da inclusão, ainda encontram-se nos moldes da 

integração.  O modelo escolar vigente estrutura-se a partir de um aluno “ideal”. Com 

isso, os alunos “reais” que compõem o cenário escolar são obrigados a ajustar-se às 

exigências da escola. Entretanto, a inclusão requer uma inovação, uma mudança de 

perspectiva que implica no esforço de reestruturação das condições vigentes da maioria 

das escolas. A educação inclusiva implica uma nova concepção de educação, baseada na 

heterogeneidade e não na homogeneidade.  

E essa mudança de perspectiva envolve várias frentes de ação: reorganização 

pedagógica das escolas possibilitando espaços para o desenvolvimento das habilidades 

mínimas para a prática da cidadania; garantia do tempo e espaço para a aprendizagem 

por meio de um ensino que provoque a segregação, mas a inclusão e o respeito à 

diferença; a consolidação de programas de formação e valorização de professores que 
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vão além dos aspectos instrumentais de ensino, para assegurar as condições necessárias 

para uma prática pedagógica comprometida.  

Por fim, vale reforçar que realização de uma escola inclusiva requer 

investimentos e “vontade política” para que os discursos sejam realidade por meio da 

implementação de práticas conduzidas por uma nova mentalidade, uma nova cultura, 

um novo paradigma que contemple as diferenças. A construção de uma escola inclusiva 

requer mais do que opiniões, reflexões e discursos.  Requer a consolidação de ações 

efetivamente sustentadas pelo compromisso de transformar a escola para adequá-la aos 

novos tempos da inclusão.  

 

Palavras-chave: inclusão escolar; exclusão escolar; formação docente. 

 

Referências bibliográficas 

 

BARTALOTTI, C. C. Inclusão social de pessoas com deficiência: utopia ou 

possibilidade. São Paulo: Paulus, 2006. 

 

CARVALHO, Rosita Edler. Educação Inclusiva: com os pingos nos “is”. Porto 

Alegre: Mediação, 2004. 

 

MANTOAN, Maria Tereza Eglêr. Inclusão escolar:o que é ? por quê? Como 

fazer?São Paulo: Ed. Moderna, 2003. 

 

MACHADO, Rosângela.  Educação inclusiva: revisar e refazer a cultura escolar. In: 

MANTOAN, Maria Tereza Eglêr. O desafio das diferenças na escola. Rio de Janeiro: 

Vozes, 2008. 

 

 

MAZZOTA, Marcos José da Silveira. Fundamentos da educação especial. São Paulo: 

Pioneira, 1982. 

 

_______. Educação especial no Brasil: história e políticas públicas. São Paulo: Cortes, 

2005. 

 

MITTLER, P. Educação Inclusiva: contextos sociais. Porto Alegre: Artmed, 2003. 



189 

 

 

STAINBACK, S. et all. Hacia las aulas inclusivas. In: STAINBACK, S.; STAINBACK, 

W. Aulas inclusivas. Madrid, Narcea, 1999.  

 

 

CHALLENGES IN THE CONSTRUCTION OF AN INCLUDED 

SCHOOL 

 

Ana Paula da Silva - UFU (FACIP) – anapaulasantino@hotmail.com 

Thaís Freitas Pereira Araújo Gomes - UFU (FACIP) – Thais.itba@gmail.com 

Vilma Aparecida de Souza - UFU (FACIP) – vilmasouza@pontal.ufu.br 

  

 

The present work is a result of an inquiry carried out in the discipline 

Apprenticeship and Included Education, in the 5th period of the course of Pedagogy of 

the Federal University of Uberlândia – FACIP. It took the school inclusion as an object 

of inquiry, having like aiming to contribute with the discussions on the conditions so 

that they make her possible, be for the future professionals of the education for which 

they find in process of initial formation, be for the current professionals for whom they 

already survive the limits and the means in the school daily life in front of 

implementation of an included school.       

As for the methodological proceedings, a bibliographical inquiry was carried 

out, with the finality of carrying out the knowledege of the theoretical referential system 

on the subject. At the first moment there was tackled the concept of school inclusion 

and his basic presuppositions. At the second moment, there were boarded the essential 

conditions so that a school institution can implement a pedagogic included practice.  

The school inclusion wraps a change of paradigm of the education systems. A 

paradigm consists of a mental model, a filter for the perception of the things and of the 

phenomena, a way of thinking, or a set of conceptions through which the world is 

interpreted. So, a change of paradigm means the change of a way of thinking for other 

one. A revolution, a transformation, a sort of metamorphosis. Something that does not 

happen, simply, but that is provoked by agents of change. The process of school 

inclusion applies for a break with this paradigm in force bound for a paradigm centered 

more in the apprentice, taking into account his potentialities and you do not punish the 
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contents and quantitative results, in a dynamic selective one and one that can take off 

what it favors to a small piece of the pupils. 

A coherent paradigm with an included perspective is based on a philosophy that 

recognizes and values the diversity, like characteristic inherent in the constitution of any 

human being.  

The paradigm of the inclusion, looking for it not school exclusion, proposes 

actions that guarantee the access and permanence of the pupil with deficiency in the 

regular teaching. However, the traditional paradigm, of the segregation, is still 

crystallized in daily practices of the schools. And due to this strong presence of the 

traditional paradigm that happens that the school remains structured still to work with 

the homogeneity and never with the diversity. 

Before this scenery, be able to affirm that, so that the inclusion is effectuated, it 

is not enough to be guaranteed in the legislation, but it wraps other facets, deep and 

important modifications in the system of teaching, in the conception of education, of 

teaching, of apprenticeship and of being human. Since it emphasizes Mazzotta (2005) to 

legislation it guarantees the education like right of all, specially the Federal Constitution 

of 1988 and the LDB 9394/96. In this sense, the inclusion depends on valuable change 

of the society and the existence of a new paradigm that is not done only with decrees or 

laws, but with acts of challenges, from reflections of the public representatives, 

teachers, directions, parents, pupils and community.  

Besides this question, which is not so simple, it is still necessary to preoccupy 

with a reflection that takes as a central focus the increase in value of the human 

diversity. A reflection that manages to distinguish “ integration “ of "inclusion", where I 

second the first one, the pupil must adapt to the rigid structures of the school through 

alternatives to become complete, while in the inclusion, the school will have to be 

modified and be prepared to attend the pupil with deficiency, taking the development of 

his potentialities as a focus. 

Along with the reflections on included education the discussion about the 

relation between inclusion and integration deserves attention, as soon as much has been 

getting confused pedagogic practices resulting from the paradigm of the integration like 

if they were included.  

The term integration dates of the 60 years and his basic notion is the beginning 

of normalization. This process of normalization has like offering mark to a pupil the 

access to the regular school, in other words, it is to make part of the school reality, to 

have access to the education.   
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  The integration offers to a pupil the opportunity “ of going in the school 

system, from the regular class to the special teaching ” (MANTOAN, 2003, p. 22). 

Meantime, it the question is a partial insertion where the pupils, after the access the 

school, will be attended by services segregated like rooms of reinforcement or special 

classes.  

 With that, be able to gather that the politics of integration is distant of a model 

of inclusion, so, while segregating the pupil in the interior of the regular school, it 

finishes pilfering a process of exclusion. This process of segregation materializes 

through the adoption of service spaces segregated, well-adjusted curricula, special 

evaluations, reduction of the education objectives to compensate for the difficulties of 

these pupils, etc.  

According to Oak (2004, p. 28) many criticism is done to a model of integration 

because of be shaping like a waterfall of education services in which the movement of 

the pupil for the principal current depends exclusively on him (in a rancidness of the 

positivistic government based on merit).    

 This “ waterfall of services ” wraps the individualization of the school 

programs, the well-adjusted curricula, differentiated evaluations, in a process of 

compensating for the "limitations" of the integrated pupils. In other words, the paradigm 

of the integration “ the school does not change as a whole, but the pupils will change to 

adapt to his demands ” (MANTOAN, 2003, p. 18). With that, the integration promotes 

at most a juxtaposition of services of the special education for the regular teaching.  

Already the inclusion is differentiated of the notion of integration because of 

promoting the school insertion of the pupil of complete, total and systematic form 

(MANTOAN, 2003).  

The inclusion teases in not leaving any excluded pupil of the school system. So, 

there is surpassed the dimension of the "integration" what it only preoccupies in 

inserting a pupil or a group of pupils who were already excluded previously, in such a 

way that those inserted will have what the structure in force of the school will adapt. 

Already the inclusion, on the contrary, has like mark not to stop anybody abroad the 

regular teaching. For that, there is proposed an adaptation of the structures of the school, 

a new organization of the education system that contemplates the necessities of all the 

pupils (MACHADO, 2008). 

So, while the integration proposes that the pupil has that to adapt to the 

structures of the schools, the inclusion alters this perspective and proposes that the 

structuring of the school happens in function of the necessities of the pupils. 



192 

 

And this understanding sends to a break, or as it affirms Mantoan (2003, p. 15) a 

“ change of the current education paradigm, so that one fits in the map of the school 

education that we are drawing ”. This change of paradigm wraps a break in the structure 

regular of the school. The school inclusion does not consist only of the access and 

physical permanence of the pupils of the school environment, but it wraps a respected 

process and increase in value of the diversity of the pupils. The inclusion is defined as 

an education for all.   

From the discursive carried out in this work, the results they allow to infer that 

the inclusion materializes with an education for all. The process of inclusion teases in a 

school able to be adapted to the conditions of the pupils and not the pupils to be adapted 

to a model of the school. It is inferred, so, that the inclusion demands break in the 

current education system, since it establishes the access to the school without 

segregation in his interior.  

Meantime, the model in force of school has not been favoring the apprenticeship 

of the pupils inserted in the regular school in an included perspective. Many pedagogic 

practices, in spite of the rhetoric of the inclusion, are still in the molds of the integration. 

The school model in force is structured from a "ideal" pupil. With that, the "real" pupils 

who compose the school scenery are obliged be adjusting to the demands of the school. 

Meantime, the inclusion applies for an innovation, a change of perspective that teases in 

the effort of restructuring of the conditions in force of most of the schools. The included 

education implicates a new conception of education, based on the heterogeneity and not 

in the homogeneity.  

And this change of perspective wraps several fronts of action: pedagogic 

reorganization of the schools making possible spaces for the development of the least 

skills for the practice of the citizenship; guarantee of the time and I space out for the 

apprenticeship through a teaching that provokes the segregation, but the inclusion and 

the respect to the difference; the consolidation of programs of formation and teachers' 

increase in value that go besides the instrumental aspects of teaching, to secure the 

necessary conditions for a pedagogic busy practice.  

Finally, it is worth reinforcing which realization of an included school applies 

for investments and “ political will ” so that the speeches are a reality through the 

implementation of practices driven by a new mentality, a new culture, a new paradigm 

that contemplates the differences. The construction of an included school formulates a 

petition more of which opinions, reflections and speeches. It applies for the 
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consolidation of actions effectively supported by the promise of transforming the school 

to adapt it at the new times of the inclusion.  

 

Key words: school inclusion; school exclusion; teaching formation. 
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Trata-se da divulgação de pesquisa em andamento inserida na área temática de Políticas 

Públicas, que se relaciona diretamente à educação formal no sistema penitenciário por 

acreditarmos que o cumprimento de penas visa à reeducação, à reabilitação e à 

recuperação dos indivíduos que são assistidos ou atendidos pelas instituições prisionais. 

Ademais a Constituição Federal de 1988 em seu Art. 1º, inciso III, declara como direito 

da pessoa humana a sua dignidade e continua no seu Art.5º que todos somos iguais 

perante a Lei. Concomitante a estes dispositivos determina também a Lei nº 7.210/84 de 

Execução Penal em sua seção V, “Da Assistência Educacional” que vem confirmando 

esse direito a todos os cidadãos, mesmo àqueles que se encontram privados de sua 

liberdade. Com este pressuposto e por intermédio de mecanismos procedimentais 

punitivos, as prisões se configuram em instituições que visam à reeducação, podendo, 

portanto afirmar que, sob determinado ângulo, trata-se de uma instituição educativa, a 

função do poder de punir não deveria diferir, em sua centralidade, da de educar, pois de 

acordo com a perspectiva legal e teórica, a justiça entrega o infrator condenado através 

de sentença condenatória para que seja “reeducado”, “regenerado”. Nesse sentido, o que 

a prisão deveria fazer com o condenado, inclusive através do próprio encarceramento, é 
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atuar no seu comportamento de forma a melhorá-lo, corrigindo-o e transformando-o. O 

detento deve sujeitar-se, recodificar suas vidas, introjetando as regras carcerárias. 

Reside aí o cerne da função de punir, correlata à de educar, justamente porque o que se 

espera é que se processe sobre o sujeito um trabalho de transformação composto de 

correção, controle e melhoria no aprendizado das regras postas.  

A decisão pelo tema Alfabetização de jovens e adultos nas prisões deve-se a um 

constante questionamento acerca da educação inserida no sistema penitenciário 

brasileiro, que, de acordo com diversos autores, encontra-se falido. Sendo assim, 

objetivamos com esse estudo pesquisar as ações pedagógicas realizadas no sistema 

penitenciário, da Penitenciária Professor João Pimenta da Veiga da cidade de 

Uberlândia, Minas Gerais, no período de implantação do sistema educacional. Pretende-

se verificar com dados científicos a eficácia da intervenção pedagógica nesse contexto e 

os benefícios dessa educação na reinserção do indivíduo na família e na sociedade, 

ressaltando quais os resultados obtidos através dessa educação. Pretendemos, se 

possível, visualizar resultados na vida social dos detentos após a iniciativa da educação 

na penitenciária e como se processa a continuidade da escola do crime dentro da prisão, 

após a educação. Pretende-se ainda, compreender a função reeducativa da prisão, tendo 

como resultado a produção de sujeitos. Enfim, trata-se de elucidar a extensão do 

educacional na concretude do sistema carcerário, na prisão. Nesse contexto, prevalecerá 

o objetivo da busca de resultados e aplicabilidade da Educação e direitos humanos, 

como humanização, pois tais objetivos levariam a uma “transformação social penal”, 

por meio da educação formal oferecida de forma elaborada, sistematizada, de direito a 

todos os jovens e adultos que se encontram detidos pela justiça. Para confirmar a 

necessidade desta pesquisa é imprescindível um conhecimento da educação e do 

currículo que é oferecido aos detentos observando se a partir da educação formal será 

possível catalogar a diminuição do número de homicídios dentro da penitenciária, pois 

se sabe que este número aproxima-se e, às vezes, supera o total de homicídios de 

“iniciativa privada”; com a morte violenta direta nas prisões. Nessa perspectiva, 

pretende-se dialogar com Michel Foucault, pois o objeto da pesquisa serão os oprimidos 

e punidos pela justiça e excluídos por um sistema arcaico e sem nenhuma reinserção do 

indivíduo ao convívio em sociedade. Pesquisar em um universo delimitado, ou seja, o 

sistema penitenciário de Uberlândia que detém um grande número de detidos pela 

justiça e com potencialidade para socializarem e educarem-se formalmente e 

informalmente, ocupando seus cérebros e libertando seus corpos. Serão utilizadas 

análises documentais com dados fornecidos pelo Ministério Público, Poder Judiciário 
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em especial a Vara Criminal e delegacia de Polícia: entrevistas orais com os detentos, 

professores, assistentes sociais e agentes que fazem a guarda da Penitenciária, pois 

acreditamos que é dando voz aos interessados que encontraremos resultados na 

edificação de uma crença inabalável na universalidade dos direitos humanos. Neste 

sentido, acreditamos que a história da penitenciária local é de suma importância para o 

contexto socioeducacional do país, pois é através dela que poderemos compreender as 

relações entre uma particularidade e as demais penitenciárias do Brasil, ou seja, entre o 

local e o nacional, buscando a compreensão de fatores determinantes quanto à 

ressocialização (humanização) dos detentos na sociedade, de forma justa, 

humanizadora, para que diminua a vulnerabilidade dos mesmos, dotando-os de 

capacidade para dizerem sua palavra, de manifestarem-se como sujeitos de práxis e 

cidadãos políticos. 
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Se trata de la difusión de la investigación en curso incluido en el área de Políticas 

Públicas, que se refiere directamente a la educación en el sistema penitenciario, porque 

creemos que el cumplimiento de los objetivos de la pena de rehabilitación, recuperación 

y rehabilitación de las personas que asistieron o asisten a por la prisión. Además de la 

Constitución Federal de 1988 en su artículo 1, punto III, dice que los derechos humanos 

y su dignidad y aún en su Art. 5 de los cuales todos somos iguales ante la ley 

concomitante con estos dispositivos también determina la Ley N ° 7210 / 84 de 
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Ejecución Penal en la sección V, "La Asistencia Educativa", que confirma el derecho de 

todos los ciudadanos, incluso los que están privados de su libertad. Con esta hipótesis a 

través de mecanismos procesales y punitivas, las detenciones están en las instituciones 

destinadas a la rehabilitación, y, por tanto, decir que, en virtud de cierto ángulo, es una 

institución educativa, la función de la facultad de sancionar no debería diferir, en su 

centralidad, es educar a los de acuerdo con la perspectiva teórica y jurídica, la justicia 

delincuente condenado por la condena a ser "re-educar", "recuperado". En este sentido, 

la prisión debe ser con el condenado, incluso por la propia prisión, está actuando en su 

comportamiento con el fin de mejorarlo, corregirlo y transformarlo. El recluso debe 

recodificar assujeitar es su vida, introjects normas penitenciarias. Ahí está el quid de la 

función de la pena, en relación con la educación, precisamente porque lo que se espera 

se lleve a cabo sobre el tema de una obra compuesta de corrección de la transformación, 

el control y la mejora en el aprendizaje de las normas establecidas. La decisión por el 

tema de la alfabetización y los adultos jóvenes en la cárcel debe ser un constante 

cuestionamiento acerca de la educación inserta en el sistema penitenciario brasileño, 

que, según varios autores, está en quiebra. Por lo tanto, este estudio tuvo como objetivo 

encontrar las actividades educativas realizadas en el sistema penitenciario, la 

Penitenciaría Profesor João Pimenta da Veiga ciudad de Uberlândia, Minas Gerais en el 

período de ejecución del sistema educativo es comprobar con la eficacia de la ciencia en 

la intervención educativa contexto y los beneficios de la educación en la reintegración 

del individuo en la familia y la sociedad haciendo hincapié en que los resultados 

obtenidos a través de esta educación. Queríamos ser capaces de ver los resultados en la 

vida social de los presos después de la iniciativa de la educación en la cárcel y la forma 

en que maneja la continuidad de la escuela de la delincuencia dentro de la prisión, 

después de la educación. El objetivo es también para comprender la función de 

reeducación de la cárcel, lo que resulta en la producción de materias. En cualquier caso, 

se trata de aclarar el alcance del sistema educativo en la concreción de la prisión, en la 

cárcel. Prevalecer, en este contexto, el objetivo de los resultados de la búsqueda y la 

aplicabilidad de la educación y los derechos humanos, como humanos, porque tales 

objetivos daría lugar a un "criminal de transformación social, a través de la educación 

formal que ofrece una salida, sistemáticamente, el derecho a todas las parejas y adultos 

que son detenidos por el tribunal. Para confirmar la necesidad de esta investigación es 

un conocimiento esencial de la educación y el currículo que se ofrece a los reclusos está 

viendo desde la educación formal puede catalogar la disminución del número de 

asesinatos dentro de la prisión, porque sabemos que este número se aproxima y a veces 
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supera el total de asesinatos de "empresa privada", con la ayuda directa de la muerte 

violenta en la cárcel. Desde esta perspectiva se propone el diálogo con Michel Foucault, 

como el objeto de la investigación serán oprimidos y castigados por el sistema de 

justicia y no por una arcaica y no reinserción de las personas que viven en la sociedad. 

Búsqueda en un universo limitado, es decir, el sistema penitenciario de esta ciudad que 

posee un gran número de detenidos por la justicia y con posibilidades de socializarse y 

educarse a sí mismos formal e informalmente, con sus mentes y liberar sus cuerpos. 

Análisis documental se utilizarán con los datos proporcionados por los fiscales, en 

particular el Poder Judicial Penal Vara y de policía, aún el uso de entrevistas orales 

internos, maestros, trabajadores sociales, los actores que hacen la custodia de la 

Penitenciaría, creemos que es dar voz a trate de encontrar los resultados en la 

construcción de una firme creencia en la universalidad de los derechos humanos. En 

consecuencia, creemos que la historia de la prisión es de gran importancia para el 

contexto socioeconómico del país, es a través de ella que podemos entender la relación 

entre una y otras cárceles en Brasil, es decir, entre lo local y nacional que tratan de 

comprensión de los factores determinantes de la resocialización (humanización) de los 

reclusos en la sociedad, con equidad, humanización, para disminuir la vulnerabilidad de 

éstos, dándoles la posibilidad de decir su palabra, a expresarse como sujetos de la 

política pública y la práctica. 

Palabras clave: educación de jóvenes y adultos, la cárcel, Humanización 
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O resumo expandido apresenta reflexões acerca da educação para o trabalho. Neste 

contexto, propõe a análise acerca das contribuições do processo educacional para o 

desenvolvimento da pessoa  inserida nas organizações industriais.  A reestruturação 

produtiva vivenciada a partir dos anos de 1980 gerou inquietações nos empresários que 

preocupados, introduziram nas organizações industriais diferentes formas de educação 

para o trabalho, dispondo informações do universo organizacional, porém restringindo o 
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acesso completo aos conhecimentos necessários ao desenvolvimento humano numa 

perspectiva transformadora. A educação da classe trabalhadora tem sido pensada e 

executada por organismo e instituições cujo controle está alheio à mesma. Neste 

sentido, ao longo do processo histórico, a concepção empresarial adotada sempre foi 

orientada para uma educação voltada ao trabalho e a classe trabalhadora, desde então, 

tem se  submetido a uma formação de caráter funcionalista, num processo que massifica 

ou especializa unilateralmente o trabalho. Esse tipo de ensino marcou a educação 

brasileira e o interesse empresarial foi direcionado para o ensino técnico oferecido por 

intermédio das redes públicas de ensino, nas esferas estadual e federal e com outras iniciativas 

criadas  e mantidas para a formação profissional como as agências que compõe o sistema “S” 

– SESI, SENAI e  SENAC . O empresariado estimulou e auxiliou a manter essa forma de 

ensino, visto que grande parte da classe empresarial não se preocupava – e muitos ainda, não 

se preocupam – em formar seus profissionais numa perspectiva de totalidade.Atualmente, o 

perfil do novo trabalhador insere em seus atributos não só as habilidades técnicas 

específicas, mas agilidade de raciocínio, vivacidade mental, facilidade de aprendizado, 

flexibilidade às mudanças, iniciativa, criatividade, discernimento, entre outras 

competências. Porém, tem como “pano de fundo” a educação voltada para o pensar e 

agir para o capital, para a produtividade. Ou, como aponta Antunes (1995, p. 34) [...] 

“sob a aparência da eliminação do fosso existente entre elaboração e execução no 

processo de trabalho. Aparência porque a concepção efetiva dos produtos, a decisão do 

que e de como produzir não pertence aos trabalhadores”. Embora a “roupagem” tenha 

mudado a educação para o trabalho realizada no seio da organização permeiam o 

controle, a coerção, obediência, a obtenção de respostas corretas favoráveis apenas ao 

processo produtivo, desconsiderando a influência  dos aspectos cognitivos, emocionais, 

sociais, culturais e vivenciais no processo de aprendizagem. Mészáros (2005) aponta em 

seus estudos que limitar o processo educacional às margens corretivas e interesseiras do 

capital significa abandonar conscientemente ou não, o objetivo de uma transformação 

social qualitativa.  O discurso ideológico é bastante forte no sentido de pregar a 

ausência de qualificação profissional como causa principal do desemprego. Sob o 

impacto desse controle ideológico, o trabalhador responsabiliza-se por não ter 

estudado o suficiente para obter e manter seu emprego. Diante do desemprego, sofre 

duplamente: pela privação material e por colocar-se como responsável por essa 

situação. Pouco se veicula aos trabalhadores sobre a inexistência de postos de trabalho 

ou sobre o desemprego estrutural. As informações veiculadas camuflam, mais uma 

vez, as razões desse déficit educacional. O trabalhador não dispõe de tempo para o 



200 

 

estudo e pesquisa; a intensa jornada de trabalho impede-o de conseguir superar as 

diversas etapas de ensino, que os filhos oriundos das classes médias superam com 

facilidade. Essas situações geram a chamada evasão escolar. E os que conseguem 

concluir as etapas de ensino regular têm encontrado dificuldades  ao acesso ao ensino 

superior de qualidade.  Outro aspecto a considerar é que a busca por uma qualificação 

flexível e polivalente tende, muitas vezes, a ser uma ampliação de tarefas, gerando 

dificuldades aos profissionais semiqualificados, visto que o domínio que possuem do 

seu trabalho não é suficiente para atender às novas demandas. Os trabalhadores 

empregados, por sua vez, tentam manter seu emprego procurando saídas individuais, 

comprometendo o esforço coletivo e a luta das entidades de classe no sentido do 

estabelecimento de uma política de educação voltada para suas necessidades e 

expectativas. Busca-se a implementação de uma política de educação na perspectiva de 

um bem coletivo e que todos devem ter acesso a ela, em que prevaleça o princípio da 

igualdade de oportunidades. Uma política pública, que possa captar e alocar recursos 

mais eficientes e transparentes visando proporcionar às escolas e aos alunos subsídios 

financeiros necessários para o desenvolvimento do ensino, bem como propicie uma 

educação de qualidade e uma formação técnica e profissional voltada para as reais 

necessidades e talentos  das pessoas, preparando-as para a vida pessoal, para serem na 

sociedade de amanhã cidadãs mais  conscientes  considerando  as  rápidas  

transformações  a que a mesma submete-se neste “império” da tecnologia. O presente 

resumo traz o resultado da pesquisa realizada acerca da Educação para o trabalho, 

oportunizando reflexões sobre as transformações societárias, o mundo do trabalho e do 

trabalhador possibilitando conhecer de forma mais profunda os sujeitos desta 

investigação, ou seja, os trabalhadores,  apreendendo seus sonhos, modo de vida, 

experiências sociais, emocionais que vivenciaram em seu cotidiano pessoal e 

profissional.  Neste sentido, foi possível analisar o impacto da educação para o trabalho 

sobre a visão do cidadão trabalhador identificando suas reais necessidades  educativas, 

com um olhar voltado para a valorização do processo integrado de conhecimento 

incluindo a autonomia na aprendizagem, em que a criatividade, síntese, a compreensão 

do mundo e o pensamento crítico estivesse presente de forma global no universo do 

operário. Assim, foi realizada pesquisa bibliográfica visando apreensão dos fatores 

sociais, culturais, políticos e ideológicos que limitam a educação para o trabalho na 

perspectiva transformadora. A realização dessa investigação oportunizou reflexões 

críticas a respeito da educação para o trabalho  e como ela se encontra, ou seja pensada 

e executada a serviço da “ prosperidade”, tendo como alicerce os fins econômicos. A 
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opção metodológica foi a abordagem qualitativa visando apreender   o pensamento, a 

trajetória e as experiências vivenciadas pelos sujeitos, bem como a dinâmica do 

cotidiano pessoal e profissional.Durante o percurso a capacidade crítica e sobretudo 

autocrítica permearam o desenvolvimento dessa investigação, objetivando contribuir 

com os profissionais das ciências humanas e sociais que consideram a pessoa como 

construtora de conhecimento no seu cotidiano.  O cenário da presente pesquisa foi a 

cidade de Franca localizada na região nordeste do Estado de São Paulo. A produção de 

café e a indústria de calçados são as mais sólidas bases da economia do município, 

tendo a função urbana de cidade industrial, setor que  emprega grande parcela da 

população.  A investigação teve como universo as organizações industriais restringindo-

se aquelas que desenvolviam atividades sistematizadas de educação para o trabalho. Os 

sujeitos foram trabalhadores da área produtiva não qualificados ou semiqualificados 

“formados” no próprio local de trabalho, de acordo com as necessidades emergentes.  O 

instrumental técnico utilizado foi observação participante e entrevistas com roteiro 

semiestruturado, que proporcionou a obtenção de informações do discurso dos sujeitos e 

permitiu o relacionamento entre entrevistado e entrevistador.  Frente à realidade 

pesquisada foi possível constatar na presente investigação que se mudaram mais os 

discursos do que as relações produtivas e educativas. Verificou-se que o trabalhador 

será tão mais eficaz em sua prática revolucionária, enquanto classe oprimida, quanto 

mais fizer uma leitura e compreensão do presente a partir da história de como a relação 

de produção e educação foi sendo gestada de forma fragmentada e desigual. Assim, 

através de seu passado e da sua vivência presente poderão construir um futuro enquanto 

cidadão trabalhador, ator e sujeito de sua história. Para tanto, os desafios são grandes, 

considerando que as condições objetivas preconizadas pelo discurso capitalista são 

democráticas e favoráveis, escondendo a velha dominação sob nova roupagem, exercida 

de forma mais sutil e por isso, mais eficiente. Analisou-se a educação, cuja proposta 

pedagógica da escola formal encontra-se comprometida com os interesses da classe 

dominante, em nome do crescimento econômico. Apesar dos avanços significativos 

verificados na educação profissional e formal, ambas necessitam se reposicionar, 

atendendo também as necessidades e interesses do trabalhador, ou seja, precisam 

encontrar um ponto de equilíbrio entre as expectativas de mercado, visto que as pessoas 

necessitam trabalhar e sobreviver e a necessidade de realização humana, que deve ser 

capaz de contrapor-se ao mercado., privilegiando o objetivo e a ética da cidadania sobre 

a produtividade. Verificou-se que existe interesse dos empresários em proporcionar uma 

melhor qualificação profissional aos operários, assentada nos princípios da maior 
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flexibilidade e novo perfil do trabalhador. Porém, essa iniciativa mostrou-se restrita na 

medida em que as oportunidades educacionais oferecidas direcionam-se 

prioritariamente para a relação de produção, atribuindo menor importância às outras 

necessidades do trabalhador.  A perspectiva de uma nova possibilidade de educação 

para o trabalho evidencia-se ao romper essa visão e, gradativamente, estabelecer novos 

padrões e parâmetros nesse processo, redirecionando a educação para os interesses do 

trabalhador, para seu desenvolvimento humano. Significa uma formação que ofereça 

privilégios ao desenvolvimento crítico e da capacidade de aprendizado do trabalhador. 

Encontrar formas viáveis para enfrentar concretamente a questão da educação do 

trabalhador, aproveitando as contradições existentes na relação trabalho - educação e 

rompendo com seu círculo de dominação é uma tarefa política da maior relevância, a ser 

assumida coletivamente pelos trabalhadores e demais profissionais comprometidos com 

seus interesses. É um processo lento visto que o trabalhador acompanha o desenrolar 

dos acontecimentos, ora inseguro, ora tentando desmistificar as ideologias contidas em 

gestos e posturas, ora conivente com a sua condição atual. A ação conjunta e integrada 

de profissionais como assistentes sociais, pedagogos, e demais educadores é de 

fundamental importância para a garantia  de uma educação transformadora contribuindo 

efetivamente para desenvolvimento humano.  
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organizations, showing information of the organizational universe, but restricting the 

complete access to the knowledge necessary to the human development in a 

transforming perspective. Education of the working class has been thought and 

performed by the organism and institutions which control is turned away from itself. In 

this sense, over the historical process, business conception adopted was always oriented 

for an education turned to the work and the working class. Since then it has been 

submitted to a formation of the fundamentalist nature, in a process that uniterally 

massifies or specializes the work. This type of teaching marked Brazilian education and 

the business interest was directed to the technical teaching offered by the public net of 

teaching, in state and federal levels and with other initiatives created and maintained for 

the professional formation such as the agencies that constitute the “S” system – SESI, 

SENAIS and SENAC. Business class stimulated and helped the maintenance of this 

type of teaching, since a great part of the business class did not worry – and still many 

are not concerned – in forming their professionals in a perspective of totality. Currently, 

profile of the new worker insert in their attributes not only specific technical skills but agility 

in reasoning, mental vivacity, learning easiness, flexibility to changes, initiative, creativity, 

discernment, among other competences. However, it has as a “basis” the education turned to 

thought and action for the capital, for the productivity, or, according to Antunes (1995, p. 34) 

[...] “under the appearance of the elimination of the break existing between the elaboration 

and execution in the work process. Appearance because effective conception of the products, 

decision of what and how to produce does not belong to the workers”.  Although “cover” 

has changed the education for the work performed in the organization it permeates the 

control, coercion, obedience, obtaining favorable correct answers only to the productive 

process, disregarding the influence of the cognitive, emotional, social, cultural and 

experimental aspects in the learning process. Mészáros (2005) points in his studies that 

limitating the educational process to the corrective and the interest of the capital means 

to, consciously or not, abandon the objective of a qualitative social transformation. 

Ideological discourse is strong enough in the sense of preaching the lack of professional 

qualification as the main cause of unemployment. Under the impact of this ideological 

control the worker is responsible for not studying enough in order to obtain and 

maintain his/her work. In front of the unemployment, he suffers both for the material 

need and for considering himself/herself as responsible for this situation. Little is 

informed to the workers about the inexistence of work places or about the structural 

unemployment. Information showed camouflage, once more, the reasons of this 

educational deficit. Worker does not have time for the study and research; intense 
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working time prevents him/her from overcoming the several phases of the teaching, 

which the subjects coming from the middle classes overcome easily. These situations 

generate the school drop out. And the ones who can conclude the phases of the regular 

teaching have found difficulties in accessing quality higher education.  Another aspect 

to be considered is that the search for a flexible and polyvalent qualification tends, 

many times, to be an enlargement of tasks, generating difficulties to the semi-qualified 

professionals, since the domain they have of their work is not enough for accomplishing 

the new demands. Workers employed, in their turn, try to maintain their work 

searching for individual choices, compromising the collective effort and the struggle 

of the class entities in the sense of establishing an education politics turned to their 

needs and expectations. It is searched an implementation of an education politics in 

the perspective of a collective good and which everyone should have access, 

prevailing the principle of equality of opportunities. A public politics, which can 

capture and allocate more efficient and transparent resources aiming to providing 

financial subsidy to school and students needed to the development of the teaching, as 

well as providing an education of quality and a technical and professional formation 

turned to the real needs and gifts of the subjects, preparing them for life, to be more 

conscious citizens in the society of the future, considering the fast changings it 

submits itself in this “empire” of technology. This abstract shows the result of the 

research done about the Education for the work, bringing into reflection the society 

transformations, world of the work and the worker, making possible knowing in a 

deeper way the subjects of this investigation, that is, workers, catching their dreams, 

way of life, social, emotional experiences they have experienced in their personal and 

professional lives. According to this, it was possible to analyze the impact of education 

for the work over the view of the worker, identifying their real educative needs, with a 

view turned to the valorization of the integrate process of knowledge, including 

autonomy in learning, in which the creativity, synthesis and comprehension of the world 

and critical thought would be present in a global way in the universe of the worker. 

Therefore, it was done a bibliographic research aiming to catching the social, cultural, 

political and ideological factors which limit the education for the work in the 

transforming perspective. Performing this investigation made possible the critical 

reflections over the education for the work and how the education is, that is, thought and 

done for the “prosperity”, having as a basis the economical point. Methodological 

option was the qualitative approach aiming to catching the thought, trajectory and 

experiences of the subjects, as well as the dynamics of the personal and professional 
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daily life. During the trajectory the critical ability and above all the self-criticism 

permeated the development of this investigation, aiming to contributing with the 

professionals of human and social sciences that consider the person as a constructor of 

knowledge in his/her daily life. Scenery of this research was the city of Franca, located 

in the northeast of São Paulo state. Coffee production and the shoe manufacturing 

industry are the most solid basis of the economy of the city, having the urban function 

of industrial city, sector that employs a great part of the population. Investigation had as 

universe the industrial organizations restricting to those which developed systematic 

educational activities for the work. Subjects were the workers from the productive area, 

non-qualified of semi-qualified, “formed” in their own work place, according to the 

emerging needs. Technical instrument used was participant observation and interviews 

with semi-structured guide, which provided obtaining the information of the subject 

discourse and allowed the relationship between interviewed and interviewer. In front of 

the reality researched it was possible to verify in this investigation that the discourses changed 

more than the productive and educative relations. It was also verified that the worker will be 

more efficient in his/her revolutionary practice, as oppressed class, when more reading and 

comprehension of the current is done, from the history of how the relation of production and 

education was managed in a fragmented and unequal way. Then, through their past and the 

present life they can build a future as a worker citizen, an actor and the subject of his/her 

history. Thus, challenges are great, considering that the objective conditions 

recommended by the capitalist discourse are democratic and favorable, hiding the old 

domination under the new cover, done in a more subtle way and because of it, more 

efficient. It was analyzed the education, whose pedagogical proposal of the formal 

school is compromised with the interests of the dominant class, in behalf of the 

economic growth. Although the significant advances verified in the professional and 

formal education both need reestablish themselves, also attending the necessities and 

interests of the worker, that is, they need to find a balance point among the expectancies 

of the market, since people need to work and survive and the necessity of human 

fulfillment, which should be able to opposing the market, privileging the objective and 

ethics of the citizenship over the productivity. 

 It was verified that there exists an interest by the entrepreneurs in providing a 

better professional qualification to the workers, based on principles of higher flexibility 

and new profile of the worker. However, this initiative showed itself to be restricting 

when talking about the educational opportunities offered that are directed especially to 

the production relation, attributing lower importance to other necessities of the workers. 
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 The perspective of a new possibility of education for the work is shown when 

this view is broke and gradually establish new patterns and parameters in this process, 

redirecting education for the interests of the worker, for his/her human development. It 

means a formation which offers privileges to the critical development and the ability of 

learning from the worker. Finding new viable forms to concretely face the issue of the 

worker education, enjoying the contradictions in the relation work-education and 

breaking with the circle of domination is one political task of higher importance to be 

collectively assumed by the workers and other professionals compromised with their 

interests. It is a slow process, since the worker follows the events, sometimes insecure, 

sometimes trying to demystify the ideologies inserted in the gestures and postures, or 

even conniving to his/her current condition. Integrate action of the professionals such as 

social assistants, pedagogs and other educators is of fundamental importance in 

warranting a changing education, effectively contributing to the human development.  
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