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PUBLICAR E APARECER:
MÉTODO LIVROLOGIA DE PUBLICAÇÃO
Essa coletânea de artigos é resultado de um esforço coletivo de pesquisadores e pesquisadoras que tomaram a decisão de apostar numa carreira
acadêmica sólida e, por isso, compartilham conhecimentos de suas pesquisas
que se originaram em trabalhos de conclusão de curso na graduação, iniciação
científica, especialização lato sensu, mestrado e doutorado. A obra é um ato
solidário de compartilhamento de conhecimentos diversificados e interdisciplinares que ajudarão você – leitor, leitora – aprofundar mais o que vem sendo
produzindo nessas áreas de saberes e evidenciando que é possível ser protagonista e produzir ciência de qualidade mesmo que o estágio acadêmico e o cenário concreto sejam desfavoráveis.
Atualmente, uma das tarefas mais árduas na Academia é encontrar
espaços de publicação, pois se criou o mito que somente depois de muito
tempo de experiência é que se pode publicar algo de qualidade (especialmente
depois do mestrado ou doutorado). A dinâmica das revistas científicas atualmente faz do doble blind review a desculpa perfeita para demorar nos retornos
das submissões, visto que a avaliação voluntária por pares (que estão sempre
sobrecarregados de trabalho acadêmico) muitas vezes é mais uma alfândega
ideológica que uma avaliação do trabalho produzido.
Desse modo, era preciso enfrentar essa situação, para com criatividade e competência acadêmicas, solucionar o problema. Foi assim que surgiu
o Método Livrologia de Publicação Acadêmica que abre as portas da publicação com agilidade e qualidade, respeitando todas as regras do padrão Qualis
Livro da CAPES.
A Editora Livrologia se alegra em ser a porta de entrada e o espaço
de publicação de novos e experientes autores e autoras, que buscam consolidação na Academia, que desejam publicar suas produções individuais e coletivas, para ser autoridade na área de produção de conhecimento e sair do anonimato acadêmico. Em outras palavras, querem publicar para aparecer, ocupar espaços, se profissionalizar, continuar pesquisando e contribuindo com
descobertas para uma sociedade melhor, mais justa e solidária.
Enfim, aproveite a leitura e que essa coletânea instigue você também
a se juntar a nós nesse propósito de publicações acadêmicas. Na última página
desse livro você tem as informações para entrar em contato conosco, não perca
tempo, faça isso agora mesmo, nos escreva e vamos publicar juntos!
Um grande abraço,
Editora Livrologia.
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LINGUAGEM DE INTERNET COMO MÉTODO INCLUSIVO
PELO PONTO DE VISTA LINGUÍSTICO E SOCIAL
Alan Maxwell Pereira Lima
1 - INTRODUÇÃO
A escrita de Internet é prejudicial ou benéfica? Uma pergunta pertinente quando entendemos que esse tipo de linguagem é, atualmente, considerado pelos linguistas mais uma das ramificações da nossa língua, cujo nascimento e desenvolvimento se deram pela necessidade de comunicação. Ao discutir o assunto, também se pode abordar o chamado “Preconceito Linguístico”. Marcos Bagno, em seu livro Preconceito linguístico, o que é, como se faz,
assim aborda o tema:
Parece haver cada vez mais, nos dias de hoje, uma forte tendência a lutar
contra as mais variadas formas de preconceito (...) Infelizmente, porém, essa
tendência não tem atingido um tipo de preconceito muito comum na
sociedade brasileira: o Preconceito Linguístico. Muito pelo contrário, o que
vemos é esse preconceito ser alimentado diariamente em programas de
televisão e de rádio, em colunas de jornal e revista, em livros e manuais que
pretendem ensinar o que é “certo” e o que é “errado”, sem falar, é claro, nos
instrumentos tradicionais de ensino da língua: a Gramática Normativa e os
livros didáticos. O Preconceito Linguístico fica bastante claro numa série de
afirmações que já fazem parte da imagem (negativa) que o brasileiro tem de
si mesmo e da língua falada por aqui. Outras afirmações são até bemintencionadas, mas mesmo assim compõem uma espécie de “preconceito
positivo”, que também se afasta da realidade. (p.13)

Bagno afirma a necessidade de defesa da diversidade linguística em
um país de culturas, costumes e dialetos tão diferentes como o Brasil. A linguagem da Internet é, portanto, também uma das linguagens de nosso país.
Escritores, estudiosos e linguistas contemporâneos como Dad Squarisi mencionam a necessidade da separação do “joio do trigo”: observar que a linguagem
escrita dinâmica (um sinônimo para linguagem de Internet) pode perfeitamente andar em conformidade com o estudo da norma culta, uma sem anular
a outra. Afirma ainda que a escrita rebuscada não é hoje um valor como foi
em outros tempos, sendo preferidos hoje concisão e praticidade.
Em épocas remotas, quando a língua era instrumento de exibição, elas
gozavam de senhor prestígio. Falar difícil dava mostras de erudição.
Impressionava. Hoje a realidade é outra. A meta é informar – rápido e bem.
Vocábulos compridões roubam espaço e tempo. Não raro, obscurecem a
comunicação e põem o leitor para correr. Xô! (idem, p. 39)
Escrever é economizar palavras, ensina Drummond. Escrever é cortar,
confirma Marques Rabelo. Seja conciso, aconselha o professor. Os três dão
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o mesmo recado: respeite a paciência do leitor. Quanto menos palavras você
gastar para transmitir uma ideia, melhor. Bem melhor. Prova que o autor
subiu muitos degraus para chegar ao luxo de dizer muito com pouco.
Conciso não significa lacônico, mas denso. Opõe-se a vago, impreciso,
verborrágico. No estilo denso, cada palavra conta. Os verbos e o substantivo
são os donos e senhores do enunciado. Eles falam e dizem. As demais classes
gramaticais são subalternas. Adjetivos, advérbios, pronomes, conjunções &
cia. submetem-se aos caprichos dos poderosos. Por isso, têm vida instável.
Na hora da tesoura, são os primeiros a rolar. (idem, p. 47)

Dizer “menos é mais” é afirmar a possibilidade da utilização saudável
dessa linguagem, diminuindo as “distâncias” linguísticas, muitas vezes criadas pelo preconceito. É também afirmar a constante evolução da língua, incluindo seus neologismos.
Define-se como linguagem de Internet a forma de comunicação escrita usada em blogs, redes sociais, aplicativos de comunicação e afins, não
apenas uma forma coloquial de escrita, mas um “universo particular” na comunicação. A linguagem da Internet é parte do fenômeno de aproximação
causado pelo surgimento e consolidação da rede mundial de computadores,
importantíssima para a compreensão da realidade atual. Esse tema não abarca
somente a linguística e a gramática, mas a informática e as sociabilidades surgidas com a popularização do computador, dos computadores portáteis, da
Internet no Brasil e das mídias sociais. É muito comum que pessoas com uma
postura mais tradicional em relação à língua, o que não se restringe a alguns
estudiosos, procurem lacunas nessa abordagem.
Como veremos no capítulo dois, a comunicação pela Internet é altamente inclusiva; bilhões de pessoas ao mesmo tempo comunicam-se de maneira dinâmica e prática desde a primeira rede social popular, o Classmates, até
as mais utilizadas atualmente, o Facebook e o Twitter. A História nos narra o
surgimento dos primeiros experimentos com redes informáticas, no período
da Guerra Fria; as primeiras experiências de rede para uso popular - e não
mais apenas científico; a sua estrutura tornando-se como a conhecemos, no
início da década de 80, nos Estados Unidos; a explosão de popularidade das
redes sociais, nos primeiros protótipos desenvolvidos em Universidades norteamericanas até chegarem ao Brasil, no final da década de 90; a popularização
e a extinção das Lan Houses; os smartphones atuais e seus tão utilizados aplicativos de comunicação.
2 - PRECONCEITO LINGUÍSTICO
Preconceito é um método unilateral e conservador de pensamento.
Seu efeito é prejudicial, pois limita a língua, seja escrita ou falada, a uma única
forma de expressão, tida como ideal. O preconceito não considera questões
10
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como evolução, adequação, jargões, ou expressões típicas de classes populares.
Marcos Bagno (2007, passim) afirma que o Preconceito Linguístico é
uma confusão entre a Língua Portuguesa e a Gramática Normativa. Bagno
restringe esta segunda como apenas parte da nossa língua, não o seu todo;
compara a nossa língua a um iceberg flutuante, onde a Gramática Normativa
descreveria apenas a parte visível, excluindo o todo submerso. A Gramática
Normativa, e a sua contraparte prática denominada norma culta, é uma dentre
inúmeras formas de utilização do português.
Definindo preconceito, Bagno aborda diversos mitos contidos nessa
forma de pensamento linguístico. Defende que alguns desses mitos são prejudiciais, porque a visão Gramática Normativa é imposta pela escola de ensino
básico de uma maneira que se faz acreditar que essa é, de fato, a língua comum
falada pelos mais de 160 milhões de brasileiros. Essa normatização imposta
cria, consequentemente, inúmeros abismos linguísticos entre os falantes do
português.
Ora, a verdade é que no Brasil, embora a língua falada pela grande maioria
da população seja o português, esse português apresenta um alto grau de
diversidade e de variabilidade, não só por causa da grande extensão
territorial do país — que gera as diferenças regionais, bastante conhecidas e
também vítimas, algumas delas, de muito preconceito —, mas
principalmente por causa da trágica injustiça social que faz do Brasil o
segundo país com a pior distribuição de renda em todo o mundo. São essas
graves diferenças de status social que explicam a existência, em nosso país,
de um verdadeiro abismo linguístico entre os falantes das variedades nãopadrão do português brasileiro — que são a maioria de nossa população —
e os falantes da (suposta) variedade culta, em geral mal definida, que é a
língua ensinada na escola. (idem, p.16)

Considerando certa definição, ainda, se afirmássemos que a norma
culta corresponde à totalidade da Língua Portuguesa, estaríamos afirmando
que aqueles que não a sabem utilizar são pessoas “sem língua”, a saber, aqueles que não são de classe média-alta ou alta.
Como a educação ainda é privilégio de muito pouca gente em nosso país,
uma quantidade gigantesca de brasileiros permanece à margem do domínio
de uma norma culta. Assim, da mesma forma como existem milhões de
brasileiros sem terra, sem escola, sem teto, sem trabalho, sem saúde, também
existem milhões de brasileiros sem língua. Afinal, se formos acreditar no
mito da língua única, existem milhões de pessoas neste país que não têm
acesso a essa língua, que é a norma literária, culta, empregada pelos
escritores e jornalistas, pelas instituições oficiais, pelos órgãos do poder —
são os sem-língua. É claro que eles também falam português, uma variedade
de português não-padrão, com sua gramática particular, que, no entanto,
não é reconhecida como válida, que é desprestigiada, ridicularizada, alvo de
chacota e de escárnio por parte dos falantes do português-padrão ou mesmo
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daqueles que, não falando o português-padrão, o tomam como referência
ideal — por isso podemos chamá-los de sem-língua. (idem., p.16)

O autor defende que essa segregação linguística causada pelas diferenças
sociais seria um dos motivos pelos quais os menos favorecidos não teriam
acesso a alguns direitos comuns a todos, simplesmente porque não conseguiriam entender a norma culta em documentos oficiais, legislação e etc. Enfatiza
que, neste caso, não se trata de adaptar os documentos para o “não-padrão”,
mas de incluir essas classes no padrão formal da língua.
Marcos Bagno defende muitas outras teses a respeito do assunto Preconceito Linguístico. Resumidamente, defende a afirmação da diversidade da
língua como abordagem para quebrar os “mitos” linguísticos. Ela devendo
começar nos órgãos responsáveis pela Educação e Cultura, não apenas na
Educação Básica.
É preciso, portanto, que a escola e todas as demais instituições voltadas para
a educação e a cultura abandonem esse mito da ‘unidade’ do português no
Brasil e passem a reconhecer a verdadeira diversidade linguística de nosso
pais para melhor planejarem suas políticas de ação junto à população
amplamente marginalizada dos falantes das variedades não-padrão. O
reconhecimento da existência de muitas normas linguísticas diferentes é
fundamental para que o ensino em nossas escolas seja consequente com o
fato comprovado de que a norma linguística ensinada em sala de aula é, em
muitas situações, uma verdadeira ‘língua estrangeira’ para o aluno que chega
à escola proveniente de ambientes sociais onde a norma linguística
empregada no quotidiano é uma variedade de português não-padrão. (idem,
p.18)

Bagno reconhece que esse tipo de ensino diversificado da língua já é
preconizado pelas instituições oficiais encarregadas de planejar a educação no
Brasil, avanço para as diretrizes do ensino nacional, ou como ele mesmo prefere definir, “boas novas” de fato, afirmando seu desejo de que esta diversidade seja espalhada por todo o país.
3 - A INTERNET E O FENÔMENO DA
COMUNICAÇÃO INSTANTÂNEA
3.1- BREVE HISTÓRICO
Seja no trabalho ou no lazer, é absolutamente notória a facilidade,
praticidade, rapidez e precisão no envio e recebimento de informações decorrentes da Internet. Essa evolução da tecnologia informática é uma combinação
de experimentos que visam maior qualidade e quantidade da transmissão de
dados.
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O aperfeiçoamento do sistema binário (KLEINA, 2011) se deve a dois
filósofos, o inglês Francis Bacon e o alemão Gottfried Leibniz, respectivamente, nascidos nos séculos XVI e XVII. É a mesma forma usada pelos computadores primeiro elétricos e depois eletrônicos, pois qualquer mensagem
pode ser codificada em posições ligado ou desligado. Antes do computador,
como consequência dessa invenção, inaugurou-se o telégrafo em 1844, uma
tecnologia rudimentar, mas extremamente importante para a História.
O primeiro computador digital, o ENIAC (Electrical Numerical Integrator and Computer) foi criado em 1946, nos Estados Unidos, e suas dimensões
de aproximadamente 180 metros quadrados e 30 toneladas ainda assim o deixam muito atrás em capacidade de processamento em relação a um smartphone atual.
O desafio seguinte foi encontrar uma forma de transmissão eficiente
para mensagens mais longas. A quebra em pacotes de dados, ainda utilizada
até hoje, foi desenvolvida no início dos anos 60 por pesquisadores como Cerf
e Kahn. Os nós, pontos de intersecção entre máquinas de comunicação, têm
como marco a Universidade de Los Angeles, em 1969.
Os conflitos ideológicos da Guerra Fria atingiram seu ápice nessa
mesma década. A Corrida Espacial foi uma disputa tecnológica entre Estados
Unidos e União Soviética (URSS), e serviu como válvula de escape para evitar-se um conflito bélico direto. O primeiro satélite artificial, o Sputnik, foi
lançado pela URSS, que também esteve na frente quando enviou o primeiro
homem ao espaço. Os EUA investiram na tecnologia informática. A ARPA
(Advanced Research Project Agency, ou Agência de Pesquisas em Projetos Avançados, em tradução literal), desenvolveu o primeiro sistema de rede de computadores – a ARPANET. Suas motivações, seja a replicação de informação
para que não houvesse perdas em caso de ataque nuclear, seja o aumento da
capacidade de processamento, uniram a Universidade da Califórnia, Instituto
de Pesquisa de Stanford e a Universidade de Utah. A transmissão pela metade
da palavra “login” foi um marco, transmitindo com sucesso duas letras por
650 quilômetros entre Los Angeles e Stanford.
Em 1971, a conexão entre três computadores, denominada Interneting, de responsabilidade de Vinton Cerf, originou o termo pelo qual conhecemos a rede mundial de computadores. O desenvolvimento de emoticons como
:-) e :-( se deu nessa época, tendo como pais Kevin Mackenzie e Scott Fahlman.
Entretanto, é preciso também considerar que em meio a toda essa
“explosão” tecnológica, também houve exemplos negativos da História. Bob
Thomas em 1971 criou o vírus de computador. The Creeper, como foi denominado, invadia o sistema apenas para mostrar a mensagem “I’m the creeper, catch
13
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me if you can!” - Eu sou o assustador, pegue-me se for capaz! – e aborrecer o
usuário. Já o spam, a disseminação indiscriminada de mensagens eletrônicas
em grande quantidade, às vezes de conteúdo impróprio ou duvidoso, aconteceu em 1979. A Digital Equipment Corporation enviou centenas de mensagens a
funcionários da ARPA, convidando-os para o lançamento de um produto.
O correio eletrônico – o E-mail – foi criado por Ray Tomlinson, um
engenheiro da ARPANET, e o uso de @ também, para separar o nome do
usuário de seu servidor. O importantíssimo protocolo de transmissão TCP/IP
foi criado em 1970, também pela equipe de Cerf, implementado como padrão
em 1983, e continua válido até hoje. O BBS, sistema de transmissão de dados
utilizando como meio a linha telefônica, surgiu em 1971. Já as conexões intercontinentais ocorreram em 1973, entre a ARPANET e a rede norueguesa
NORSAR. A rede Usenet surgiu logo depois, dando posteriormente origem
aos fóruns de discussão, que influenciaram e foram influenciadas pelas futuras
redes sociais. O computador pessoal surgiu na década de 80, pelas mãos da
IBM, seguida pelas inovações da Microsoft e Apple, que ajudaram a popularizá-lo. Na mesma década surgiram as salas de bate-papo.
Segundo MULLER (2008), a Internet chegou ao Brasil nos últimos
dois anos da década de 1980, ainda no ambiente universitário. Após as primeiras conexões, realizadas pelo Laboratório Nacional de Computação Científica, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo montou sua
própria rede, a ANSP (Academic Network at São Paulo), entre instituições acadêmicas do Sudeste, que se ampliou até conectar-se à Universidade da Califórnia, a mesma ligação que a Universidade Federal do Rio de Janeiro alcançou logo depois. O Ministério da Ciência e Cultura, no último ano da década,
criou a Rede Nacional de Pesquisa, visando à popularização do acesso da
rede. Simultaneamente foi criado o primeiro servidor de e-mails visando o uso
não-acadêmico, o Alternex, que foi aberto em 1992 para a população. O crescimento foi lento, tendo a Embratel se responsabilizado em 1994 pela expansão da rede. O Comitê Gestor da Internet surgiu na mesma época. Em 1996 a
Internet chega à cultura pop, com o lançamento de Pela Internet, canção de
Gilberto Gil. Está inaugurada a Internet no Brasil.
3.2 - O APARECIMENTO DAS REDES SOCIAIS
POR MEIO DA INTERNET
As redes sociais, em sentido amplo, incluem as conexões comunicativas na vida das pessoas. Pode-se dizer que esse fenômeno é anterior e maior
que apenas a Internet. As iniciativas de marketing, visando à promoção de
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produtos e serviços, incorporaram as novas tecnologias aos seus métodos, ampliando seu escopo de ação, e isso não se restringe ao spam. As redes sociais
da Internet, se aproveitando desses conhecimentos, aprendem a conectar pessoas, as segmentando pelas diversas redes e mesmo dentro delas. O Facebook,
segundo fontes de pesquisa como a ComScore, possui aproximadamente 1 bilhão de usuários que gastam 405 minutos por mês acompanhando suas páginas e perfis.
Como afirma JESUS (2012), a antecessora da empresa Facebook, a
America Online (AOL), foi quem criou as páginas pessoais e o sistema de mensagens instantâneas. O GeoCities em 1994 também entrou no segmento de páginas pessoais, chegando a possuir na época 38 milhões de usuários, inclusive
no Brasil, até ser adquirida pelo Yahoo e cair em desuso. Em 1995, The Globe
também entrou nesse segmento, mas inovou ao auxiliar a interação com pessoas que possuíssem interesses comuns. No mesmo ano o Classmates seria
lançado, o serviço já mencionado, é considerado a primeira rede social da Internet nos moldes atuais; é um serviço pago que tem como objetivo o reencontro entre ex-colegas de turmas universitárias; ainda hoje está ativo e possui
cerca de 50 milhões de usuários.
Desativada em 2001, a Six Degrees foi pioneira no emprego de perfis
pessoais, envio de mensagens privadas, publicações em murais e adições de
contatos. Em 2002 surgia o Friendster e um conceito mais novo de círculo de
amigos. Em 2003, o MySpace, se tornou a maior rede social do mundo. No
mesmo ano, o Linkedin, a rede social profissional, existente até hoje.
A ideia de uma Web 2.0 surgiu nessa época. Denomina uma nova fase,
em que comunidades e serviços surgem estruturados inteiramente dentro da
rede. É a fase do lançamento do Orkut e do Facebook. A segunda hoje é a
maior rede social do mundo, ainda em constante processo de construção. A
primeira, criada por um engenheiro turco, que visava o público dos Estados
Unidos, acabou por ser mais popular em países periféricos e emergentes, como
o Brasil e a Índia. Possuía sistemas de comunidades, mensagens, murais de
recados, classificações de usuários, convites para aceitar ou recusar amizades.
Ela sucumbiu à máquina de marketing do Facebook, em 2014, tendo à época
quase 30 milhões de usuários.
O Facebook foi criado por Mark Zuckerberg e seus amigos, no seu
quarto estudantil em Harvard, como um serviço de conexão universitária.
Ampliou-se enormemente, e seu valor de mercado hoje excede os 100 bilhões
de dólares. Possui um enorme investimento em inovação, que é um dos motivos de sua longevidade e expansão. Possui serviços de localização de amigos,

15

PLURALIDADE DE SABERES - VI

álbuns de fotos, mural para compartilhamento de qualquer informação desejada, jogos e páginas corporativas. Esse plano de expansão constate já inclui
feitos como a compra da rede social Instagram e, também, oferta na rede Twitter, duas das maiores redes sociais da atualidade.
O Twitter, com mais de 140 milhões de usuários frequentes, foi criado
em 2008 e possui uma proposta radicalmente diferente: compartilhar apenas
mensagens de até 140 caracteres. É chamado de microblog por esse motivo. A
plataforma se popularizou bastante como serviço de notícias não só de pessoas
comuns, mas também entre celebridades, donos e administradores de blogs, e
pessoas de influência midiática.
As redes sociais são, para muitos, sinônimo de Internet. Por atraírem
aproximadamente um bilhão de pessoas, um sétimo da população mundial,
ainda possuem muito espaço para expansão. Diversos modelos de computadores e telefones celulares, ou smartphones, são fabricados visando à utilização desses serviços. Para a comunicação entre as pessoas, hoje, o uso de redes
sociais e equipamentos como esses é essencial.
4 - LINGUAGEM DE INTERNET
A linguagem de Internet tem a ver com a percepção de tempo dos seus
usuários. Viu-se a necessidade de acelerar as formas de escrita, da mesma
forma que se aceleraram os prazos para envio e recebimento de mensagens.
Caracteres especiais, números que substituem letras, letras que substituem palavras, ignorar-se algumas regras de acentuação, são algumas características
dessa comunicação.
Existe um paralelo possível entre a linguagem de Internet e a Taquigrafia, a linguagem utilizada por datilógrafos, secretários e outros profissionais que necessitavam escrever grandes quantidades de texto de forma rápida
e reduzida. Atualmente, dentro da linguagem de Internet, temos reduções
como você para vc, aquele para akele, novidades para 9dades, entre outros. Essas reduções, como código de nicho, tendem a não se harmonizar com a modalidade culta da língua e com a opinião dos gramáticos “tradicionalistas”.
Como todo código de nicho, como a Taquigrafia, essa linguagem não tem a
intenção de confundir-se com a totalidade da Língua Portuguesa, é apenas
parte dela.
Tanto da linguística mais conservadora quanto da evolutiva, há diversas opiniões. Sendo uma prática conforme com a evolução do idioma, é bemvista por alguns educadores. O professor e coordenador do colégio Eniac, Caio
Fernandes de Oliveira (SVITRAS, 2017), afirma que essa evolução da escrita
“nada mais é do que mais uma dessas situações a que a língua teve que se
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adaptar e, de fato, se adaptou”. Faz ainda uma analogia do preconceito contra
esse tipo de linguagem ao que sofreram escritores como Oswald de Andrade
e Manuel Bandeira, hostilizados por fazerem uso da linguagem popular em
suas poesias. Oliveira afirma ainda que a resistência contra as mudanças é algo
comum à natureza humana. A escritora contemporânea Dad Squarisi, de uma
forma um pouco sarcástica, em um dos trechos de seu livro Como Escrever na
Internet, afirma:
As mídias modernas conjugam verbo à moda dos moradores das Gerais. É
economizar. Dizem as más-línguas que o pai mineiro dá este conselho ao
filho que se prepara pra dar uma saidinha de casa: Se sair, não gaste. Se
gastar, não pague. Se pagar pague só a sua.
Poupar é a regra. Quero mandar uma mensagem pelo celular? O Texto tem
que se adaptar à modernidade – menor é melhor. Quero compartilhar um
tweet? Só disponho de 140 caracteres. Ou me submeto, ou caio fora. Quero
escrever um e-mail? Limito-me a uma tela de computador. Ultrapassar o
sinal tem custo: o leitor deixa o grandão para depois. Mas o depois nunca
chega. Adeus, oportunidade de dar o recado. (p. 27)

A escritora defende que, na Internet, textos maiores são preteridos
pelo dinamismo e velocidade das informações. Não seria exagero dizer que,
para ela, a adaptação a essa forma de escrita é uma questão de sobrevivência
no mundo moderno. Por isso ironiza: “ou me submeto, ou caio fora.” Não
apenas nesse trecho, mas em todo o livro a autora busca conscientizar contra
o preconceito sobre essa forma de linguagem. No trecho a seguir, afirma que
somos “poliglotas na nossa língua”. Ou seja, existem várias formas de usar o
português a partir das diferentes situações cotidianas. O autor menciona a exclusão que uma pessoa resistente à linguagem de Internet pode sofrer.
Ao longo do dia, falamos, lemos ou escrevemos línguas diferentes. Vale o
exemplo do jornal. A língua do horóscopo não é a mesma do editorial. Que
não é a mesma da reportagem policial, que não é a mesma da entrevista
política, que não é a mesma do suplemento infantil. Um advogado usa o
juridiquês nas petições. Mas o dispensa na conversa com a mulher, o filho,
a cozinheira da casa, ou os colegas do chopinho. O Internetês é mais uma
entre as tantas línguas do dia a dia.
Quem ignora o código se exclui das salas de bate-papo. O importante é
separar o joio do trigo. Em outras palavras: Distinguir os contextos que
exigem uma forma ou outra. Se a criança ou o jovem não dominam a norma
culta, correm risco de misturar alhos com bugalhos. Mas não precisam se
privar da conversinha amiga. Basta dosar o tempo (idem, p. 32)

Squarisi defende a possibilidade de distinção das diferentes situações
de emprego da Língua Portuguesa. Diz que o usuário da mídia digital pode
dividir o seu tempo entre o uso da Internet e a leitura em outros meios. Também faz alusão à preocupação dos pais em que seus filhos se esqueçam da
norma culta por causa da Internet; embora o cuidado seja natural e necessário,
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proibir o uso não resolve a questão. Sua concepção é que a proibição pode
ocasionar, caso acatada pelos filhos, a marginalização do jovem no seu próprio meio, nos “assuntos da turma”. Afirma que, paradoxalmente, por causa
das novas tecnologias, a atual geração pode tomar gosto pela escrita, ainda
que inicialmente seja a escrita da moda. Há também o argumento técnico: o
desafio que é a técnica de escrita em espaços limitados. O autor encerra sua
tese afirmando que não há como contestar que a linguagem da web é um novo
gênero de discurso.
5 - CONCLUSÃO
Neste estudo abordamos a linguagem da Internet, as circunstâncias
de seu surgimento e sua evolução. Que avança junto às evoluções tecnológicas, viva, assim como a língua é viva, através do tempo. Restringir a língua a
um padrão clássico ou “culto”, assim como restringir a tecnologia, é negligenciar essa capacidade de evolução.
Entendemos que a linguagem dinâmica, ou “Internetês”, não deve ser
enxergada como um padrão de escrita típico de pessoas incultas, mas uma
adaptação, tendo como objetivo uma comunicação rápida, concisa, porém
precisa para quem domina seu código.
Pelo estudo dos autores, linguistas, referências desse estudo, foi possível uma clara definição. Pela teoria de Marcos Bagno, entendemos a pluralidade e diversidade que nossa língua tem. Através desse pensamento inclusivo, aprenderemos a evitar a conduta viciosa, muitas vezes involuntária, do
que ele denomina “Preconceito Linguístico”.
Dad Squarisi, nossa segunda maior referência, aborda de forma inteligente, inclusiva e, em partes, bem-humorada, a importância de se entender e
aplicar o dinamismo e a concisão nos textos para comunicação na Internet.
Squarisi defende a importância de se saber escrever de forma enxuta, pois o
que mais importa nesse “universo de falantes” é a comunicação precisa, fácil
e prática, mais do que um texto rebuscado do ponto de vista gramático normativo. A autora entende, também, que apesar da linguagem de Internet ser
utilizada primariamente por um público jovem adolescente, é possível fazer
com que eles saibam separar de forma saudável o dinamismo do “Internetês”
das práticas de norma-padrão e culta; e que os pais podem exercer uma influência positiva, não se descuidando do desempenho evolutivo escolar, nem
excluindo da interação social de seus filhos em desenvolvimento.
Concluímos este artigo científico afirmando que a prática diversificada da língua nos torna cada vez mais próximos social e linguisticamente. O
uso de linguagem de Internet é tão evolutivamente saudável quanto o próprio
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avanço do meio tecnológico, e saber separar de forma coerente todos os ambientes de comunicação, seja falada ou escrita, nos torna cada vez mais abertos a novos métodos de educação inclusiva, de forma a inspirar e ajudar a
formar novas gerações de interlocutores “inalienados” de nossa Língua Portuguesa.
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TICS NO APOIO AO ENSINO REMOTO DE FILOSOFIA:
UMA EXPERIÊNCIA EM MEIO À PANDEMIA DE COVID-19
Aldenei Moura Barros
INTRODUÇÃO
O presente texto tem como objetivo divulgar uma experiência com
uso de soluções TICs no apoio ao ensino remoto de Filosofia numa escola da
rede pública do ensino médio do Estado do Amazonas em Manaus, desenvolvidas no âmbito do Projeto Aula em Casa, da Secretaria de Estado da Educação do Estado do Amazonas – SEDUC-AM durante o ano de 2020 durante a
primeira onda da pandemia de Covid-19.
ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ENSINO REMOTO
O ensino remoto foi instituído no Estado do Amazonas através do
Decreto nº. 42.061, de 16 de março de 2020 (AMAZONASa, 2020 e regulamentado pelo Conselho Estadual de Educação do Amazonas através da Resolução nº. 30/2020 (AMAZONASb, 2020), aprovada em 18 de março de
2020. A criação destas medidas legais, tornou possível à Secretaria de Estado
da Educação do Estado do Amazonas – SEDUC-AM a publicação da Portaria
GS nº. 311 de 20 de março de 2020 que instituiu o regime de aulas não presenciais na rede pública do Estado do Amazonas.
A partir destas legislações, a Escola Estadual Cel. Candido José Mariano, através de sua Coordenação Pedagógica, reuniu o seu corpo docente no
sentido de traçar estratégias para apoio às atividades de ensino remoto, bem
como de metodologias a serem incorporadas pelo corpo docente em suas atividades com os discentes.
Ao longo de algumas reuniões em torno desta temática, o corpo docente da Escola Estadual Cel. Candido José Mariano elaborou um roteiro de
atividades que foi distribuído aos alunos através das mídias sociais da Escola
(Instagram e Facebook). Após esse procedimento a Coordenação Pedagógica
iniciou o processo de debates com o corpo docente a respeito de quais soluções
tecnológicas em termos de plataformas de ensino online seriam adotadas no
acompanhamento das atividades desenvolvidas com os discentes e, se seria
viável ou não a utilização de soluções disponíveis no mercado para a realização de aulas online.
Depois de algumas discussões, chegou-se a um consenso a respeito de
quais plataformas seriam utilizadas pelos professores. Propus para efeito de
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organização e adequação do ensino remoto à realidade do contexto do trabalho pedagógico da disciplina de Filosofia, tendo em vista as especificidades do
contexto do ensino remoto da rede pública do Estado do Amazonas, a utilização da plataforma Google Classroom, tendo em vista a parceria da Secretaria
de Estado da Educação do Amazonas – SEDUCAM com a empresa Google
Inc, disponibilizada gratuitamente a professores e alunos da rede pública de
ensino.
Em relação à periodicidade dos roteiros de atividades enviados aos
alunos estabeleceu-se que seriam enviados semanalmente aos alunos, sendo
posteriormente estabelecido que os roteiros de atividades seriam enviados
quinzenalmente aos alunos. Para facilitar o contato com os alunos, a Coordenação Pedagógica criou a estratégia de grupos na plataforma WhatsApp, com
a posterior inclusão dos professores das respectivas turmas dos alunos, enquanto foi facultada ao corpo docente a definição da estratégia ser seguida no
atendimento aos alunos.
Como referido acima, foram utilizados no suporte ao ensino remoto
de Filosofia o Google Classroom, o Youtube e o Google Forms, sendo detalhados o emprego destas ferramentas a seguir.
PRINCIPAIS FERRAMENTAS TIC UTILIZADAS NO APOIO
AO ENSINO REMOTO DE FILOSOFIA
Google Classroom
Neste tópico descreverei, com apoio de screenshots de celular do app
mobile, onde forneço os detalhes da abordagem utilizadas em relação às postagens e em relação às medidas de usabilidade do mural das salas, uma vez
que a postagem de conteúdo pelos alunos ocasionava o caos na sala virtual, o
que foi resolvido com a permissão dos alunos comentarem nas postagens da
sala virtual.
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Figura 1 – Exemplo de Sala Virtual no Google Classroom

Fonte: arquivo pessoal

O Google Classroom basicamente é composto a partir das postagens
que professores e alunos fazem nas salas virtuais criadas a partir dele. Apesar
de ser bastante intuitiva, a usabilidade hierarquizada em postagens não favorece muito a ergonomia encontrada em ambientes virtuais baseados em plataformas como as do sistema Moodle, por exemplo.
Dessa forma, as possibilidades de customização são mínimas, uma
vez que as postagens do Classroom são muito semelhantes às encontradas nos
blogs ou redes sociais. No entanto, como em qualquer ambiente virtual, o
Classroom também se beneficia da dinâmica existente entre os atores da
aprendizagem virtual, ao experienciar nesse ambiente situações de aprendizagem, como destacam Brito, Miranda e Thomé:
“Na educação mediada por tecnologias digitais, grande parte do fluxo de
conhecimento passa por um Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA,
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onde ocorre a interação e o compartilhamento entre os atores do processo e
a interatividade com o conteúdo a ser aprendido. Nele são disponibilizados
os materiais didáticos digitais, os objetos de aprendizagem entre eles os
recursos pedagógicos como chats, wikis, blogs e fóruns de discussão.”
(BRITO, MIRANDA, THOMÉ, 2017, pág. 25).

Manter a coesão em meio ao caos das postagens de professor e alunos
numa sala virtual criada no Classroom é coerente com a abordagem que Lévy
propõe ao sintetizar as implicações do conceito de rizoma para a cibercultura
(Lévy, 1999) onde Lévy afirma “a dinâmica autopoiética e auto-organizadora
de populações mutantes que entendem, criam, transformam um espaço qualitativamente variado, uma paisagem pontuada por singularidades” (Lévy,
1999).
Sob esse prisma, nas configurações do app mobile do Google Classroom, conforme na figura 2, em “Configurações da turma”, seção “Configurações do mural”, a habilitação “Os alunos podem comentar” foi configurada
em todas as salas virtuais, como forma de gerir a participação dos alunos e
evitar que o caos rizomático característico dos ambientes virtuais se instale nas
salas virtuais, imprimindo às salas virtuais do Google Classroom uma característica dos ambientes virtuais de aprendizagem, que é a moderação dos conteúdos que serão e poderão ser postados nas salas virtuais, empregados na
construção de ambientes virtuais de aprendizagem característicos dos modelos
de cursos EAD.
Dessa forma é assegurado aos alunos uma participação no processo
de ensino-aprendizagem dirigida, facultando-lhes o direito de postar nos comentários, permitindo-lhes assim, contato com o professor.
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Figura 2 – Configurações de permissões no Google Classroom

Fonte: arquivo pessoal

Youtube
A construção de um canal dedicado às aulas de Filosofia surgiu no
contexto da adequação curricular da Escola Estadual Cel. Candido José Mariano às aulas veiculadas no Projeto Aula em Casa, da Secretaria de Estado
da Educação e do Desporto do Estado do Amazonas, SEDUC-AM. Com uma
proposta curricular diferenciada da rede pública estadual, em virtude de ser
uma escola militar, e uma vez contemplada a readequação curricular para que
as características únicas do ensino remoto de Filosofia se adequassem à realidade local, concluiu-se que o canal criado a partir do perfil institucional do
Google Educação seria o meio mais eficaz de compartilhamento de aulas gravadas junto à comunidade estudantil. O uso pedagógico do Youtube não é
uma novidade, uma vez que o serviço de hospedagem do Google existe há um
bom tempo, tendo quase duas décadas decorridas de seu lançamento. De
acordo com Almeida (2015):
“A criação de um Canal no YouTube e a postagem de vídeos seria um
acréscimo construtivo e pertinente a todos envolvidos nesse ambiente (da
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escola), já que, mediaria informações dinâmicas e interativas entre os
sujeitos propiciando um maior envolvimento”. (Almeida, 2015, p.5).
Figura 3 – Playlists do canal no Youtube

Fonte: arquivo pessoal

A postagem das aulas gravadas seguiu a lógica contida nos planejamentos curriculares de Filosofia para cada série do Ensino Médio. À medida
que as videoaulas foram subidas para o Youtube, elas eram inseridas nos roteiros enviados aos alunos, bem como inseridas nas salas virtuais do Google
Classroom e adicionadas às suas respectivas playlists.
Antes da criação do canal no Youtube, as aulas eram armazenas no
Drive e os links eram compartilhados nos roteiros de estudo e nas salas virtuais
do Classroom. Entretanto, quando os alunos acessavam o link, devido às políticas do Google, o Drive primeiro enviava um aviso por e-mail a cada vez
que a videoaula era acessada, o que gerava algum transtorno. Seguindo a sugestão de alguns colegas, criei o canal e assim ao disponibilizar o link no Classroom, a videoaula é incorporada automaticamente na postagem, permitindo
que o aluno a assista a partir da sala virtual.
Google Forms
Durante o planejamento e discussões a respeito de quais estratégias se
adequariam melhor à elaboração de testes, provas ou quiz, levadas à efeito
pelo corpo docente da Escola Estadual Cel. Candido José Mariano, o Google
Forms logo chamou a atenção da maioria dos professores pelas múltiplas
oportunidades de uso pedagógico no ensino remoto. A respeito do emprego
do Google Forms na educação, Santos pontua:
“As ferramentas do Google apresentam muitas possibilidades de trabalho, e
fazendo bom uso delas o professor pode exercitar inúmeras habilidades e
competências”, afirma Renata Capovilla, formadora de professores e
capacitadora do Google For Education. Dentre as ferramentas, o Google
Forms é uma das mais utilizadas por se adequar a diferentes usos e projetos.
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“Trata-se de uma ferramenta que permite produzir desde pequenas
atividades, avaliações e testes de múltipla escolha, até trilhas de
aprendizagem”, aponta a especialista. “O professor pode, inclusive,
trabalhar com sala de aula invertida”. (Santos, 2020, p1.).

O emprego do Google Forms possibilitou automatizar a rotina de
avaliação do desempenho da aprendizagem das dezenas de turmas de Filosofia nas quais sou lotado com a carga horária máxima, uma vez que através de
complementos como o Flubaroo, a correção das avaliações pode ser automatizada na planilha de respostas vinculadas ao formulário de avaliação, dinamizando o processo de gerenciamento das notas dos alunos.
Google Meet
A solução corporativa de videoconferências do Google faz parte das
ferramentas Google Educação, oferecida a escolas e instituições educacionais.
O uso do Google Meet dentro do contexto das estratégias adotadas pela Escola Estadual Cel. Candido José Mariano ocorre de forma complementar, de
forma a promover interatividade ao vivo entre professores e alunos.
Em relação às aulas de Filosofia, é empregado em duas situações. Primeiro, na introdução de novos capítulos e unidades didáticas do planejamento
curricular de Filosofia. Em segundo lugar, para tirar dúvidas e ouvir sugestões,
solicitações e demandas dos alunos.
Devido aos limites da ferramenta que atualmente, permite videoconferências para até 100 pessoas ao mesmo tempo, atendemos os alunos em dois
tempos pedagógicos de 40 minutos cada, com a gravação da aula e postagem
da gravação nas salas virtuais de Filosofia no Classroom.
As aulas ao vivo via Google Meet são alternadas com as aulas gravadas do Youtube, permitindo que ofereçamos aos alunos aulas síncronas e assíncronas no ensino remoto, benefícios oriundos de minha experiência enquanto tutor virtual de cursos EAD em tempos recentes.
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Figura 4 – Amostra de aula no Google Meet.

Fonte: arquivo pessoal

CONCLUSÃO
Estratégias e metodologias adaptadas aos diversos contextos que a
pandemia de Covid-19 impõe aos professores, brotam em diversos lugares do
Brasil e do mundo, seja em forma de ensaio, artigos acadêmicos ou relatos de
experiência.
Nos artigos pesquisados que deram suporte a este artigo, conclui-se
que, não obstante verificar-se o aumentado do emprego das TIC no quotidiano
dos professores, a questão da formação inicial e continuada de professores
para o emprego das TIC ainda é um dilema que ainda não recebeu a devida
atenção dos órgãos e instituições governamentais responsáveis pela educação
em nosso país. Barros (2014) chama atenção para o papel que o uso das TIC
ocupará nas políticas públicas de formação de professores enquanto as condições de despreparo profissional em termos de TIC prevalecem entre professores do Ensino Médio na cidade de Manaus, Amazonas.
Bortolozzo (2008), quando considera a intencionalidade do uso das
TIC em práticas pedagógicas considera que o principal ponto não está nos
atributos oferecidos por elas, mas seu contributivo para o processo de aprendizagem dos alunos, pois sabemos que as TIC não operam milagres, todavia
se empregadas adequadamente por profissionais preparados, fará a diferença
na mediação pedagógica nestes tempos difíceis que atravessamos.

28

PLURALIDADE DE SABERES - VI

REFERÊNCIAS
ALMEIDA, Italo Dartagnan et al.. Tecnologias e educação: o uso do youtube na sala de aula. Anais II CONEDU... Campina Grande: Realize Editora,
2015. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/16974>. Acesso em: 28/04/2021.
AMAZONASa. Decreto nº. 42061 – 2020. Governo do Estado do Amazonas. Disponível em: https://leisestaduais.com.br/am/decreto-n-42061-2020amazonas-dispoe-sobre-a-decretacao-de-situacao-de-emergencia-na-saudepublica-do-estado-do-amazonas-em-razao-da-disseminacao-do-novo-coronavirus-2019-ncov-e-institui-o-comite-intersetorial-de-enfrentamento-e-combate-ao-covid-19. Acesso em 21 de abril de 2021.
AMAZONASb. Diretrizes Pedagógicas para o Regime Especial de Aulas
Não Presenciais. Secretaria de Estado da Educação e do Desporto, Manaus,
2020. Disponível em http://www.educacao.am.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/DIRETRIZES-PEDAGoGICAS-23.03.pdf. Acesso em 21 de
abril de 2021
BARROS, Aldenei Moura. Fatores condicionantes do uso das tecnologias
de informação e comunicação por professores do ensino médio no apoio a
estudantes com necessidades educativas especiais. UMINHO: Braga, 2014,
pág. 96. Disponível em: http://hdl.handle.net/1822/41888. Acesso em
16.01.2020.
BORTOLOZZO, A: R. Banco de dados para o uso das tecnologias de informação e comunicação na prática pedagógica de professores de alunos com
necessidades educacionais especiais.; In Ramos, Dimeire Sant’Anna; Ens,
Romilda Teodora; Casteleins, Vera Lúcia (Organizadoras). Anais do VIII
Congresso Nacional de Educação – EDUCERE [recurso eletrônico]: formação de professores: edição internacional. Curitiba: Champagnat, 2008.
BRITO, Rosa Mendonça de; MIRANDA, Alair dos Anjos Silva de; THOMÉ,
Zeina Rebouças Corrêa. A usabilidade em ergonomia da informática e suas
contribuições para a construção do conhecimento na área da educação, pobreza e desigualdade social IN BRITO, Rosa Mendonça de. Navegando pelas
questões da pobreza, dos direitos humanos, das desigualdades sociais e da

29

PLURALIDADE DE SABERES - VI

Educação na formação de professores na UFAM. Manaus: EDUA, 2017, pág.
25.
LÉVY, P. Cibercultura. São Paulo, Ed. 34, 1999
SANTOS, V. Ensino remoto: como potencializar suas aulas com o
Google Forms. Revista Nova Escola, julho/2020. Disponível em
https://novaescola.org.br/conteudo/19492/ensino-remoto-como-potencializar-suas-aulas-com-o-google-forms. Acesso em 28 de abril de
2021.

30

PLURALIDADE DE SABERES - VI

A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS NO ENSINO DA MATEMÁTICA
NA EDUCAÇÃO BÁSICA
Antonio Pereira Santos
1 INTRODUÇÃO
Trataremos nas páginas a seguir da importância dos jogos no ensino
da matemática na educação básica, com o objetivo de transformá-la em lúdica,
envolvendo-a no processo de jogos de forma ativa e agradável, favorecendo
um aprendizado qualitativo e eficiente. Como também as interações sociais
tais como os laços colaborativos, e o trabalho em equipe.
Esta é uma discussão que ganha uma enorme influência nas rodas de
conversas pedagógicas, já que o ensino da matemática é visto pelo alunado
como desestimulante, difícil, negativo. E os jogos mostraram que esta não é
assim tão inatingível, pois o mediador pode utilizar esta alternativa como motivação de aprendizagem.
Logicamente desenvolverá uma autoconfiança despertando interesses no alunado que provavelmente passarão a ver esta disciplina com bons
olhos, sem mais julgar que a matemática é terminantemente algo que não se
aprende ou que faz parte do currículo para castigar quem estuda. Deve ser
visto também como forma para desenvolver o raciocínio lógico, estímulos
para desenvolver e permitir que o aluno se torne independente, confiante, criativo e estimule sua capacidade de resolver problemas, sem nem mesmo perceber que está usando números.
Falaremos da história dos jogos, onde discutiremos como este recurso passou a fazer parte do ensino não só da matemática como de qualquer
outra disciplina do currículo escolar. Continuaremos falando da importância
dos jogos de qualquer natureza, seja: futebol, voleibol, xadrez, dama, pedagógico ou qualquer outra categoria de jogo que com tanta frequência é utilizado
pelos viventes. Faremos uma exposição de jogos simples que podem ser utilizados em sala, demonstrando nosso fazer pedagógico e o porquê resolvemos
utilizá-los em nossos trabalhos.
Nos jogos educativos mostraremos como poderemos utilizá-los sem
prejudicar nossos conteúdos curriculares e, em simultâneo, ajudando no processo pedagógico de ensino, aprendizagem. Encerrando teremos a conclusão.
Serão dados simples mais que servirão para que outros continuem o estudo
dos jogos.
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2 DESENVOLVIMENTO
2.1 História dos jogos
Segundo pesquisas, o jogo surgiu no século XVI em Roma e Grécia,
com o propósito de ensinar letras. Mas estiveram presentes em diversas sociedades de épocas bem distintas. Nas quais mostraram através de suas dinâmicas sociais e históricas e suas marcas deixadas em seus participantes. Segundo
(KISHIMOTO, 2005, P. 6) “Essa busca de suas causas ou motivações pode
ter razões e origens muito diversificadas."
Para HUIZINGA (2000, P. 8) “O jogo é tão antigo quanto a civilização e o puro e simples ato de jogar, constitui uma das principais bases dessa
civilização.” Além disso, podemos dizer que os jogos e as brincadeiras tradicionais já eram praticados, com algumas diferenças na infância de muitas crianças de inúmeras gerações, divertindo desde antigamente até hoje.
Já que os jogos são de origem latina (ludo) e que significam brincadeiras, acredita-se que seja mais natural que estes sejam próprios da infância e
continue sendo o encanto da vida competitiva. Pois através do jogo podemos
inventar, exercitar e aprender com facilidade o que nos interessa. Segundo
(PLATÃO, 2014, P.348) reed. “Os primeiros anos de uma criança deveriam
ser ocupados com jogos educativos.”
Ao longo da história os jogos vêm sofrendo transformações de forma
que as crianças passaram a serem tratadas como se fossem pequenos adultos.
Eram acompanhadas até a maturação física. Segundo Alves (1981, P. 12), “A
infância inexistia não sendo reconhecida pela sociedade como categoria diferenciada do gênero humano”.
Já a partir do século XX o jogo passou a ser visto como parte do
processo de desenvolvimento, construção, interação e socialização da criança.
Com base na concepção interacionista era vista em relação ao sujeito com o
ambiente. Assim a matemática faz e continua fazendo parte do cotidiano, segundo Toledo ( 2009, P. 18) “Os ancestrais utilizavam diferentes técnicas para
fazer contagem, o que nos leva a crer que foi a correspondência biunívoca que
a humanidade concebeu a ideia de números”.
Aprendemos que foram os árabes, egípcios e chineses e que estas colaborações nos ajudaram a medir e calcular. E essas contribuições têm sido
importantes para a história da matemática, porque todas as descobertas e conceitos são utilizadas até o presente vivencial das salas de aula. Segundo Aranão (2011, P. 35) “Ao longo da história o ser humano construiu seus conceitos
matemáticos por meio da utilização de objetos concretos para contar seus pertences, limitar seu território e construir seus objetos.”
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Nesta perspectiva temos que no modelo tradicional o ensino era conhecimento conteudista, alunos ouviam, copiavam, decoravam e repetiam de
forma escrita ou oral, construtivista mediação, compreensão, construção, modernismo ensino compartilhado, compreensão, diálogo, representação e como
utilizá-los.
Mesmo que o ensino tradicional continue presente, temos nos esforçado para com base na história diante da realidade vigente oferecer aos nossos
alunos uma compreensão qualitativa e obter o rendimento desejado. Seja qual
for a forma de ensino ou tendência pedagógica tudo que nos interessa é que o
alunado aprenda, prepare-se e aproveite no caminhar vivencial.
2.2 Importância dos jogos no ensino básico
Resolveu-se mostrar que mesmo no ensino básico, os jogos são por
demais importantes porque têm por função amenizar o peso das aulas tradicionais, porque por mais que o mundo tenha se modernizado e a tecnologia
tomado conta das vidas das pessoas, a escola não acompanhou por completo
o desenvolvimento e as aulas pouco se modificam, pois segundo Huizinga
(1971, P. 22) “Os tempos modernos trouxeram uma super valorização do trabalho produtivo em detrimento do lazer em que aos poucos foi sendo construída a vinculação da seriedade do trabalho.”
Com base na citação o lúdico foi desaparecendo do cotidiano escolar
de forma que nem mesmo nas datas comemorativas os jogos aparecem para
trazer um pouco de espaço para que os alunos possam manifestar sua aprendizagem brincando. Pois segundo Luckesi (2002,P. 11) “A escola precisa do
lúdico... para encantar seu público.”
Ao compreender se a importância da vivência lúdica na formação de
qualquer pessoa o professor pode desenvolvê-la para obter aprendizagem de
forma objetiva sem mesmo falar que se está brincando, precisamos entender
que nossa sociedade vem perdendo de forma considerável o valor do brincar
e jamais a brincadeira que envolve o lúdico foi apenas de crianças, dentro de
cada ser vive uma que jamais morre. Estudo tem mostrado que as fases da
vida foram tomando conta da modernidade tal qual o mundo consumista e a
sociedade foram infiltrando a ideia de que o brincar não rende, assim como
criança não produz algo lucrativo, no entanto o brincar sempre é uma imitação do futuro adulto.
No cotidiano a ludicidade continua permeando várias atividades humanas demonstrando não haver separação etária nem dos campos culturais,
determinadas atuações ou até mesmo espaços adequados. E que a sala de aula
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é um excelente lugar para desenvolver-se os jogos lúdicos para que o alunado
aprenda de forma fácil o que considera difícil.
A importância de recuperar-se o brincar na infância ou em qualquer
idade e especialmente nas salas de aula não está apenas na história, mas na
possibilidade de realizar brincadeiras contemplando os brinquedos atuais que
já vêm prontos ou mesmo os recursos eletrônicos, a internet, a música, a pintura, a fotografia e outros o que mais importa deve ser o aprendizado.
Devemos dar asas ao imaginário, não deixe que as telas dos computadores, do celular ou qualquer outra máquina seja sua companheira, elas são
apenas recursos que não só divertem, diminuem distância, constroem e destroem, mas que podem ser excelentes ferramentas para serem usadas nos jogos
de aprendizagem.
Para Rodriguez (1993, P. 38) “Ao longo dos anos os professores com
base no fracasso em matemática procuravam diversas estratégias e alternativas
metodológicas que motivasse e facilitasse a compreensão dos conteúdos. E
desta forma, com alunos motivados encontrassem algo suficiente e eficiente
que transformasse fracasso em sucesso na aprendizagem de tal disciplina.”
Os recursos foram sendo utilizados e os conhecimentos foram de alguma forma a compreensão dos conteúdos trabalhados foram se aprimorando, uma vez que o jogo sempre traz um certo encanto motivado pelo desejo
de ganhar. Assim os professores que utilizam jogos no ensino matemático desenvolvem não só a habilidade estratégica, mas animam a turma e melhoram
a aprendizagem.
Segundo Gandro (2000, P. 28) “O jogo propicia o desenvolvimento
de estratégias e resolução de problemas na medida em que é explorado através
da estrutura matemática.” Além disso, contribui não só para que a turma tenha maior entrosamento, diminui dificuldades operacionais em uma aprendizagem bem mais prazerosa do que em sala.
Geralmente os jogos são vistos de muitas formas e uma delas é a
competição, mas na sala de aula deve prevalecer a forma metodológica vistas
como meios métodos utilizados pelos docentes para encontrar novas pistas
para construir saberes. Para Azevedo (1993, P. 55) “O jogo não é um recurso
para tornar as aulas de matemática mais agradáveis. É antes de tudo uma
ponte para o conhecimento.” Nota-se que segundo o autor é um caminho desconhecido para alguns, mas que tem grande eficácia na construção dos conhecimentos matemáticos.
Aplicar jogos no ensino de matemática é um jeito novo não só de
aprendizagem, mas de socialização, partilha, atenção, habilidade física, mental e motivacional. Pois o jogo requer tudo isso, só que a mola mestra de tudo
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isso é sempre o professor, porque alunos sem professor é como o corpo ser ar
para respirar e fazer viver.
Por isso, o professor escolhe o jogo que garante autonomia de pensamentos de seus alunos, ou seja, é sempre ele quem determina as regras e os
alunos executam. Para Kishimoto (1994, P. 14) a ação docente busca resultados na relação de aprendizagem de conceitos e noções ou mesmo no desenvolvimento de algumas habilidades.
Assim sendo é o professor que oferece oportunidades para que o alunado aprenda, mas este deve estar pronto para recebê-las. Assim o jogo como
estímulo de aprendizagem, ganha campo e afeição a cada dia se vê que mexe
com o imaginário força o raciocínio e este age na construção de novos conhecimentos, no jogo pode-se ver imaginar pensar e agir.
Brincar é, portanto, uma atividade natural, mas na aprendizagem o
propósito de auxiliar o aluno no desenvolvimento do raciocínio matemático e
em qualquer disciplina inclusive conhecimentos linguísticos, segundo Macedo
(2007, P. 18) afirma que “Os jogos são importantes na vida de quem estuda
não só no presente, mas também no futuro.” Porque o que acontece no presente é o retrato dos fatos vindouros.
Enquanto jogamos precisamos de frações de perguntas para encontrar uma saída oral, escrita, mareada ou aplicada e o futuro precisa que o
tempo passe. Merieu (2002, P. 112) Afirma que: “A prática pedagógica pode
transformar a experiência em nova oportunidade de repensar seu saber e seu
fazer em um desafio de executar.” Na escola todos podem e devem aprender
e como muitas vezes o alunado não chega à escola com essa disposição, precisam encontrar como despertá-los para a aprendizagem.
Os jogos são previamente escolhidos e planejados para facilitar a
aprendizagem e permitir que a escola, especialmente a sala de aula seja um
lugar menos rígido, instrumental e já que na escola passa-se a metade da vida
ela possa ser lugar para que cada um possa encontrar meios para atingir seus
próprios fins. Pois ninguém vai à escola simplesmente porque vai, mas sim
porque quer aprender algo que no futuro possa ajudá-lo a viver e permitir que
outros vivam.
2.3 Jogos que podem ser utilizados nas salas de aula
Utilizar jogos como incentivo educativo tem grande potencial e traz
grandes benefícios, mas se fizermos uma boa reflexão notamos que eles ou são
poucos utilizados ou não são, porque para muitos professores procurá-los representa fortes desafios. Segundo Menezes (2003, P. 4) “Quando o jogo tem
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por objetivo o auxílio a aprendizagem de alguns conteúdos curriculares, poderá acabar se tornando uma tarefa... conteúdos perdem o encanto e apenas
os jogos são utilizados.” Mas se são bem planejadas, dependendo do jogo certas competências tais como: planejar uma ação com antecipação, selecionar
dados seguindo alguns critérios estabelecidos, organizar elementos para atingir algum objetivo, relacionar e interpretar dados de informações representados de diferentes formas e em diferentes línguas, tomar decisões com rapidez
a partir de um conjunto limitado de dados, enfrentar situações problemáticas,
agindo de forma cooperativa, socializando de acordo com jogo.
Segundo Savi (2008, P. 7) “Atualmente muitos jogos... educacionais
não atingem as expectativas dos educadores e alunos em relação aos jogos…
não atendem às expectativas dos alunos mais exigentes...”
As tarefas propostas pelos professores nos jogos educativos são repetitivas, por exemplo efetuar somas, exercitar, subtrair, situações problemáticas, dividir algo entre colegas, de forma que ou o jogo se torna chato ou é visto
como muito pobre e não possibilitam uma compreensão progressiva dos conteúdos. Ainda segundo Savi (2008, P. 9) “... Normalmente concentrando o
aprendizado numa única habilidade ou então na acumulação de conteúdos
homogêneos.”
Outras questões que inibem o uso dos jogos educacionais pelos professores, segundo Ulbricht: “É saber como avaliar o progresso da aprendizagem dos alunos... numa classe numerosa... se estão atingindo os objetivos propostos.” Porque podem conseguir bons resultados nos jogos, mas continua um
sem aprender, ao passo que as aulas quando os alunos compreendem e aprendem, mas nem sempre aprendem jogando, pensam que estão apenas numa
brincadeira.
Entre os que utilizam os jogos e os que não os acham importantes,
segundo Menezes (2003, P. 3) “Os jogos educacionais, mesmo sem algum
conteúdo curricular associado a si só, já se constituem num desenvolvimento
de competências que certamente serão úteis na vida escolar do aluno.” Assim
não podemos nos preocupar com a compreensão, aprendizagem, currículo,
colegas ou qualquer outra explicação, importante é que você planejou algo
que foi importante para alguém. E esse alguém aproveitará o resto da vida.
Jogos, computadores, gibis, fotografias, damas, baralhos, músicas,
dominós, tablets, outros recursos e outros jogos educacionais são recursos pedagógicos inovadores que permitem que o professor, mediador, coordenador,
facilitador, tio, tia ou qualquer nome do que assume a regência de uma sala
de aula a explorar novas formas de trabalhar seus conteúdos curriculares.
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O jogador ficará mais motivado a usar a internet, quando está no
celular ou computador porque é algo novo e diferente do regente explicado
segundo a página do livro ou no quadro. Portanto, tanto os jogos computacionais como outros, com certeza serão bem vindos certamente serão riquíssimos para desenvolverem habilidades que estão ocultas na mente do alunado.
Não podemos esquecer que de nada pode substituir a exploração do
conteúdo, a parte concreta das aulas presenciais expositivas, trabalhos, atividades coletivas e individuais, mas que os jogos são complementação de tudo
isso. Daí advém a importância das escolhas dos jogos educacionais que serão
trabalhados e os tipos de atividades propostas através de cada jogo utilizado.
As situações apropriadas para serem trabalhadas devem concordar
não apenas com o conteúdo, mas também com a forma de como jogar e de
como conseguir inter-relacionar conteúdo com jogos. Não podemos nos preocupar com o que outros dizem e sim com quais estratégias vamos utilizá-las
para atender nossos objetivos, encantando e atendendo seus anseios.
2.4 Jogos educativos
Jogos são estratégias utilizadas pelas pessoas para atingir determinado objetivo. Segundo Teles (1999, apud GAUBE e BEE 2006, P. 7) “Brincar é se colocar num patamar importantíssimo para a felicidade e realização
da criança, ... ela explora o mundo e contraí o seu saber...” Tratando-se dos
professores, são elaborados especialmente para ensinar ao alunado saber determinado assunto, expandir conceito, retraçar desenvolvimento e entendimento sobre evento histórico ou cultural.
Segundo Rizzi (1997, P.13) “O jogo é uma atividade que tem valor
educacional intrínseco, educa e faz viver”. Utilizar jogos no ambiente escolar
não só traz vantagem para a aprendizagem como é um impulso natural, motivador e prazeroso para a realização espontânea para atingir o objetivo do
jogo.
E como os jogos mobilizam os esquemas mentais, estimulam o pensamento, ordenam o tempo de espaço, podemos utilizá-los também para integrar as várias diminuições da personalidade afetiva, social, motora e cognitiva,
também favorecem o desenvolvimento de várias habilidades como: coordenação, obediência às regras, senso de responsabilidade
Segundo Grando e Tarovco (2008, P.8) “Os jogos e os brinquedos
sempre estiveram presente na vida do homem sendo que na sociedade moderna cada vez mais os jogos invadem o dia a dia das pessoas...”
Convivemos atualmente com duas grandes categorias de jogos que
são convencionais classificados conforme a interatividade e as digitais que não
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possuem classificação específica. Já o computador representa uma poderosa
ferramenta educacional e no cotidiano a maioria do corpo docente utiliza-o
com o objetivo de enriquecer sua prática pedagógica com as novidades online.
Segundo Alvares (2008, P. 8) “Os jogos educacionais são criados
com o duplo propósito de entender e possibilitar a aquisição de conhecimento.” Trabalhar com jogos ou qualquer outra atividade pedagógica exige
um bom preparo pois precisamos de um objetivo uma finalidade e a racionalidade reflexiva de que estamos utilizando-as como auxílio mas a aprendizagem exige muito mais, como querer, persistência e a devoção sem isso nada
feito, não existe ninguém que faça acontecer a aprendizagem, sem consentimento daquele que aprende.
Qualquer que seja o jogo digital, simbólico, artístico, expressivo, lógico ou qualquer outro só terá progresso quando seus participantes os executarem com firmeza, dedicação e buscando seu objetivo. Assim, professores e
alunos que já vem das aulas expositivas, dos diagnósticos das dificuldades encontram nos jogos um poderoso auxílio para fazer dos fracos um poderoso
auxílio para fazer dos fracos fortes com aproveitamento cognitivo igual aos
que são adotados.
Neste contexto é fundamental que no final de cada jogo se possa avaliar o porquê e para que são explorados determinados jogos ou trocar aulas
expositivas por estas atividades.
3 CONCLUSÃO
Concluindo nosso trabalho quer dizer que os jogos têm sido de grande
importância para trazer um pouco de leveza e fortalecer resultados que precisamos complementar. São muitos os desafios que impedem que a disciplina
de matemática encante o alunado e a média mensal e outras tenham um resultado satisfatório. E por esta razão resolveu se recorrer aos jogos que são
atividades que possibilitam uma aprendizagem mais ampla, auxilia na construção da autoconfiança, provoca motivação pessoal e grupal, proporciona
um excelente relacionamento entre mediador e mediados, cada jogo é um
aprendizado e a cada um, concluindo é uma nova reflexão para o preparo da
próxima etapa.
São momentos únicos que entra ou extra, classe está sempre nos mostrando como ser melhor mais eficaz, estes podem não apenas divertir alegrar,
enriquecer ou explorar conteúdos curriculares, como também garantir que o
alunado possa aproveitar estas estratégias lúdicas para conseguir uma grande
relevância no processo de ensino, aprendizagem são possibilidades que podem
significar fortes mudanças na prática pedagógica. Os jogos em qualquer nível,
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no ensino infantil ou básico, muitas vezes não são valorizados e considerados
bobos, perda de tempo, atraso de conteúdo dentre outros, mas permitem de
forma dinâmica, desenvolver os aspectos afetivos, social, linguístico, motores,
físico, são divertimentos cognitivos.
Enquanto joga-se constroem-se pensamentos fortalece a criticidade,
demonstra-se autonomia ou fechamento, raciocínio rápido ou falho, demonstra-se criatividade ou fragilidade e exercita-se o corpo cooperando com responsabilidade ou atropela-se com brutalidade. O fascínio que cada jogo pode
proporcionar aos participantes é sempre desconhecido, mas se bem trabalho
pode contribuir significativamente para que a turma aprenda brincando e possamos conquistar a média nacional tão almejada por todos nós. Visto que o
alunado vai interagindo de forma tão correlata entre jogo e conteúdo que o
resultado não tem como não ser bom.
Trilhando novos caminhos para inovar nosso fazer pedagógico, pois
os desafios são muitos na educação, as inovações florescem, mas não frutificam. E não é por causa disso, que não vamos tentar, o interesse é a chave do
progresso, o êxito é sempre dos que lutam.
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A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NO PROCESSO ENSINO
APRENDIZAGEM DE QUALIDADE: ASPECTOS
DETERMINANTES NAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS
DOS PAIS, PROFESSORES E ALUNOS
NERY, Delidio Pereira.
1- INTRODUÇÃO – TEMA E PROBLEMATIZAÇÃO
Com esta temática, apresentaremos neste trabalho a oportunidade do
romper barreiras ainda encontradas dentro do processo ensino aprendizagem,
no que diz respeito aos sujeitos alunos e a participação ativa do pais e ou responsáveis dentro do contexto escolar. É notório o alto índice de ausência dos
pais e ou responsável mais perto das ações escolares de seus filhos, diga se de
passagem, grande parte se quer tem olhares para a vida escolar do filho, a não
ser, na compra de materiais escolares e uniformes e uma ou outra cobrança
leve dos mesmos. Nesse sentido, é importante destacarmos o grande papel
exercido por uma minoria presente na vida escolar dos filhos, onde notadamente os resultados avaliativos, comportamental e outras ações, são surpreendentes.
Assim, é necessário um trabalho em conjunto de toda comunidade
escolar, para aferir assim, projeto e ações que dignifiquem a participação ativa
de todos, por um objetivo comum, a inclusão de pais, alunos e corpo docente
no contexto educacional e ao mesmo tempo, ver o alcance de bons resultados
entre ambos. Portanto, é necessário um projeto ou ação que desenvolva ou
instigue a participação dos pais na vida escolar dos filhos. Sendo a escola uma
organização social, é notório que a mesma tenha projeto para esses fins; [...]
É evidente que as funções da família vão depender do lugar que ela ocupa na
organização social e na economia. (ARANHA, 1989, p. 75).
Se a grande problemática está nas famílias que não tem a cultura participativa da vida escolar dos filhos, é preciso, assim como diz Aranha, da
intervenção da organização social chamada “escola”, para fins de provocar
esse desejo nos mesmos. Sendo assim, somos sabedores que o papel exercido
pela escola deve ultrapassa o ensino pedagógico presencial da sala de aula e
secretaria. Ao mesmo tempo, o papel da família vai muito além do simples
sustento como já citamos, (alimentação, moradia, vestuário, materiais escolares e etc) para com os filhos que a frequentam. Mas, é de grande aceitação a
troca de uma problematização, para a solução entre ambos! “A família não só
interioriza aspectos ideológicos dominantes na sociedade, como projeta,
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ainda, em outros grupos os modelos de relação criados e recriados dentro do
próprio grupo”. (CARVALHO, M. B.2006, p.90).
Para a realização desse trabalho, dirigido, no sentido da participação
familiar na vida escolar dos filhos, buscamos apoio teórico em alguns (as) autores (as) com discussão referente a temática “A importância da família no
processo ensino aprendizagem de qualidade na escola - Aspectos determinantes nas relações interpessoais dos pais, professores e alunos”. Dentre os (as)
quais: Chraim; Marques; Aranha (1989); Carvalho (2006); Di Santo (2006);
Zagury (2002); Maranhão (2004); Vasconcellos (1995); Pimenta (2012); Cubero (1995); Paro (2000) e outros.
2- JUSTIFICATIVA
Outrossim, a importância deste projeto é simplesmente provocar
meios coloquiais, de aferir em termos gerais, a importância dos pais como
agentes no processo ensino aprendizagem dos filhos e ou cuidandos. Ou seja,
quando da presença afetiva e efetiva dos pais, os mesmos tendem a se desenvolverem com mais eficácia e amplitude. Assim sendo, os resultados seriam
impares e notadamente expressivos para ambos os lados; alunos, famílias e
escola!
O desenvolvimento e a educação da criança dependem sobretudo do esforço
comum das esferas sobrepostas que constituem o mundo da criança. Quando
estas esferas comunicam e se relacionam de forma positiva, cria-se um
ambiente ecológico favorável ao desenvolvimento. Quando estas esferas
estão de costas voltadas, perseguem objetivos opostos ou comungam valores
conflitantes, estamos perante um ambiente que dificulta o desenvolvimento
da criança (MARQUES, 2002, p. 3).

Portanto, “[...] a relação família-escola vem sendo incentivada pelas
políticas públicas e apontada como fundamental para uma escolarização bemsucedida” (RIBEIRO, 2006, p. 386). Denota se, a existência de alguns projetos
com essa finalidade, algo plausível, porém, somos sabedores que ainda falta
muito para termos essa participação transformadora familiar junto as ações
educacional dos filhos e filhas na escola; Veja, que em São Paulo, existe o
“Programa Escola da Família”, que incentiva as escolas estaduais a abrirem
suas portas nos finais de semanas, com a finalidade de oferecer atividades esportivas, culturais e socioeducativas em geral para a comunidade escolar daquela região da unidade; existe ainda um programa de TV chamado “Amigos
da Escola”, com objetivo de incentivar a comunidade a fazerem trabalhos voluntários nas escolas públicas de forma em geral. Assim sendo, como já citado,

42

PLURALIDADE DE SABERES - VI

são projetos importantíssimos, porém, com a necessidade de mais abrangência no sentido de alcançar mais e mais famílias, em especial, dentro da comunidade escolar.
Sabedores e conhecedores da constituição de 1988, que tem atenção
voltada que toda família deva assegurar dentre algumas situações, a educação
aos seus filhos e filhas, porém, esse assegurar não se diz a respeito a tão somente manda lo para a escola e sim, se quisermos uma vida escolar com bastante eficácia, é preciso mais do que envia lós, a escola e sim terem vossos
acompanhamentos próximos aos sujeitos alunos, no sentido que com isso,
eles serão impulsionados a se esforçarem e se dedicarem mais dentro do processo ensino aprendizagem.
Art. 227: É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e
ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito á vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda a forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 1988).

Olha que mesmo seguindo de lei, é imprescindível o trabalho mútuo
entre ambas as instituições; família e escola, com a finalidade de se construir
situações concretas dentro do conceito ensino aprendizagem, com uma educação de qualidade aos sujeitos alunos. Portanto, ficaria claro que nem uma
das duas instituições passariam a obrigação para nem uma das partes, pelo
contrário, as duas comumente as ajudaria no sentido do bom desenvolvimento mútuo entre o processo educativo de melhorias. Ambos teriam a
mesma função, a função da união em prol dos bons resultados que na realidade, todos os pais esperam dos filhos no processo educacional, que ao
mesmo tempo a instituição escola deseja alcançar.
Percebemos muitas famílias desestruturadas, desorientadas, com hierarquia
de valores invertida em relação à escola, transferindo responsabilidades suas
para a escola [...], a família não está cumprindo sua tarefa de fazer a
iniciação civilizatória: estabelecer limites, desenvolver hábitos básicos.
(Vasconcellos, 1995, p. 22).

Di Santo (2006, p. 2), em seu artigo Família e Escola: uma relação de
ajuda relata que: Geralmente, as famílias têm 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. Com isso, pais e ou renponsáveis,
justificam que trabalham cada vez mais, com certa falta de tempo para cuidar
dos filhos, no quesito atenção as suas ações e situações educacionais. Assim
sendo, é preciso justificar as famílias que a escola faz parte sim desse processo,
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mas cabe a instituição “família”, a sua grande parte em primeiro plano dentro
âmbito familiar, nisso se reconhece uma família bem estruturada e com ações
em prol do objetivo maior, a o melhor possível a seus membros familiares.
Para Chraim (2009, p. 29), uma família bem estruturada é comparada a uma
árvore que há bons frutos, pois nela há limites, regras e os valores não foram
esquecidos, daí surgem cidadãos fácil de dar-lhe com as diferenças meio a sociedade. Nesse sentido, o porquê de entronizarmos meios provocadores com
a finalidade de convencimento e amostragem da importância do papel da família na vida ativa dos filhos, a princípio no seio do lar e sucessivamente em
todas as esferas da sociedade, com destaque para o processo educacional,
neste caso apresentado.
Outrossim, nossa linha apresentada neste trabalho bibliográfico está
focado na aproximação de pais, alunos, docentes e comunidade escolar como
um todo, com a finalidade de agregar e objetivar resultados positivos no processo educativo dos filhos! “Nessa perspectiva a família tem papel de extrema
relevância na aprendizagem da criança, pois está fortemente ligada ao papel
da escola”. Segundo Zagury (2002 p.175);
A escola é junto com a família, a instituição social que maiores repercussões
têm para a criança. Tanto nos fins explícitos que persegue expressos no
currículo acadêmico, como em outros não planejados, a escola será
determinante para o desenvolvimento cognitivo e social da criança e,
portanto, para o curso posterior da vida. (Cubero, 1995. p. 253).

Veja, que a família é sem dúvidas o primeiro educador de cada criança, antes mesmo de envia lá a escola. Notadamente, se criará um elo, que
comumente apropriarão benefícios educativos aos sujeitos alunos. Assim, a
escola e a família compartilham funções sociais, políticas e educacionais, na
medida em que contribuem e influenciam a formação do cidadão (Rego,
2003). Entretanto, deve se ressaltar que não significa jamais, que a escola em
seu papel ensino aprendizagem esteja fugindo do papel de, receber e ensinar
metodologias pedagógicas, e sim, que a mesma quando se tem a participação
ativa dos pais em todas as suas ações socioeducativas, os bons resultados aparecem e notadamente tornam se satisfatórios para ambos os envolvidos. A prática da socialização, na visão de Freire (1970), intrínseca ao próprio ato de
educar, deve fazer parte do trabalho de toda a comunidade escolar. E entendesse por comunidade escolar, toda a “comunidade”. Família, professores e
alunos.
Ademais, é preciso de forma em geral a total presença da família na
vida social dos filhos, onde nos dias de hoje, muito tem se perdido nesse sentido, situação em que tem colocado filhos mais rebeldes, retraídos e muitas
vezes sem ser notado dentro próprio lar de convivência. Em certos casos pelo
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simples fato da “falta” de tempo dos pais, devido as altas cargas de trabalho
para fins de sustento da própria da família e em outros casos, por meras culturas de pouca preocupação em bons momentos de interação, harmonia, descontração e ou intimidades carinhosas para com os membros familiares. Faltas estas, que tem causado grande transtornos sócio afetivo dentro dos lares,
colocando cada um para seu canto, sem a presenta da mesa do jantar com toda
a família reunida sem a interferência de tvs, celulares e ou outros naquele momento rico para harmonia e interação. Veja que é preciso essa socialização
entre os entes familiares. Como destaca Chraim (2009, p. 29) “O brincar, o
escutar e o acompanhar dará a criança a certeza de que é amada e protegida”,
e na falta dessas ações, é certeiro outros rumos psicossociais que muitos filhos
procuram outros caminhos em busca do que se não tem em casa, retraindo,
sendo, muitas vezes agressivos e ou sem animação alguma ou até mesmo buscando em outros tipos de amizades fora de casa, a resolução para suas problemáticas de ter se tornado uma pessoa retraída. Voltando, a tão importância do
papel da família como “família” para os seus e ao mesmo tempo, família que
cuida e participa dos seus no processo educacional. Se funciona em casa, ainda
mais se tiver um acompanhamento sério e eficaz dos sujeitos alunos (filhos)
junto ao processo ensino aprendizagem. Não se deve ter em mente que a escola é lugar das crianças ficarem e darem descanso em casa. A escola para
muitos tornou-se um ambiente onde coloca-se a criança por tempo integral
deixando a cargo da escola o que não é apenas papel seu como diz Chraim
(2009, p. 60): porém, é mérito para aqueles que agem ao contrário, tem a
escola como parte fundamental do processo de socialização, aprendizado e
outros tantos conceitos a mais, mas ambos com mais agregação transformadora quando se tem um elo junto a participação dos pais na educação com
eficácia dos filhos junto as tratativas educacionais.
Para (DURKHEIM, 1973; 32) “A educação não é um elemento para
a mudança social, e sim pelo contrário, é um elemento fundamental para a
conservação e funcionamento do sistema social”. Ou seja, é a justa união de
seres em prol dos seres que mais necessitam, neste caso, os filhos e filhas que
no “melhor” momento de serem acompanhados e influenciados, podem ter
esses meios, dos pais e ou responsáveis junto ao grande momento transformador da educação, para se ter um bom funcionamento do sistema social que
ambos, “nós” estamos inseridos.
Por outro lado, o professor regente, dever estar incumbido nos trabalhos e perspectivas de uma educação com olhar inspirado a uma sociedade
libertadora, participativa e autônoma em prol uma educação transformadora,
assim segundo Freire (1998), a educação libertadora passou a inspirar novos
45

PLURALIDADE DE SABERES - VI

conceitos que orientam uma nova sociedade baseada nos princípios de liberdade, de participação e de busca pela autonomia. Nesse mesmo sentido, um
discente que tenha sentidos voltados para a aceitação do aluno como ele, na
certeza que se for preciso moldar algo, com o tempo, conhecimento do aluno
e afetividades dos trabalhos educacionais, isso ocorrerá. E para ele “[...] tudo
que diz respeito ao aluno, deve ser de interesse do professor. Ninguém ama o
que não conhece, e o aluno precisa ser amado! E o professor é capaz de fazer
isso”. (CHALITA, 2001, p. 165).
Todavia, é por certo o papel participativo da família junto ao desenvolvimento sócio educacional dos filhos, fator de influência juntos aos sujeitos, com a ajustada medida progressiva junto a parceria, família e escola.
Ainda que por certo, a própria escola deva oferecer meios dessa integração
primordial. Veja, que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96),
diz que a relação que a escola precisa ter com a família, elaborando meios de
integração entre elas. E que a família possa entender e atender em prol de mais
educação com qualidade, de forma que possa se ter e ver a transformação
junto ao ensino aprendizado dos filhos no pleito educacional. Portanto, é preciso se construir situações e meios de integração com denominação da importância da família no processo ensino aprendizagem de qualidade. Tornando
assim, um meio recíproco entre ambos. “Explicitação das práticas educativas
e das teorias que, em reciprocidade, constroem-se” (MARQUES, 1990, p. 87).
Em suma, a importância da família no processo ensino aprendizagem, é de tal qualidade e ao mesmo tempo, quantidade, haja vista que, como
instituição primária na vida dos sujeitos, é a principal agregadora de todas as
formas denominadas como ações em primeiro plano. É na família que se inicia
os primeiros atos que futuramente se tornarão “normais”, como o falar, andar,
sentimentos harmoniosos e outros tantos. Assim sendo, a família sem dúvidas
é a principal provocadora e apoiadora da base educacional dos filhos. Nesse
sentido, o apoio próximo dos sujeitos junto ao âmbito educacional, fará com
grandeza total diferença junto a vida educacional dos mesmos. De um lado
como apoio incentivador e por outro, apoio cobrador das boas ações, rotinas,
práticas e cuidados para com a instituição denominada, escola. Assim, a escola por sua vez, será o elo entre família e sujeitos alunos, formando de vez,
grandes ações com excelentes resultados na construção do ser, com seu crescimento cultural, intelectual e social cognitivo. Almejado por qualquer instituição que se prese por bons rendimentos e resultados, a família será a maior
influenciadora, junto a escola como parceira na construção da formação do
ser. Nisso teremos; Aspectos determinantes nas relações interpessoais dos
pais, professores e alunos.
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A família não é somente o berço da cultura e a base da sociedade futura, mas
também o centro da vida social... A educação bem-sucedida da criança na
família é que vai servir de apoio a sua criatividade, ao seu comportamento
produtivo quando for adulto... A família tem sido, é e será a influência mais
poderosa para o desenvolvimento da personalidade e do caráter das pessoas.
(GOKHALE, 1980, p.33).

3. OBJETIVOS
3.1 GERAL
Analisar, meios a serem criados para promover a instigação junto aos
pais, por parte da instituição chamada escola, no quesito provoca lós, a terem
participação ativa junto ao processo ensino aprendizagem dos filhos e sucessivamente, acompanharem os bons resultados a partir de tal feito.
Paro (2000, p. 120) ressalta a importância da participação dos pais na
escola, mas que fossem estabelecidos os motivos dessa participação 11740
Uma dimensão importante da participação dos pais na escola, seja integrando
o conselho de escola ou a APM, seja tomando parte de outras atividades, como
o grupo de formação de pais, é da atenção que se deveria ter para com os motivos dessa participação, procurando saber qual o ponto de vista dos usuários
a respeito.
3.2 ESPECÍFICOS

•

Criar e promover meios legais e atrativos para a participação dos pais
no convívio escolar dos filhos;

•

Provocar situações relevantes e atraente para a participação efetiva da
família nas ações pedagógicas escolar;

•

Desenvolver propostas educativas com a participação dos pais e filhos
dentro de atividades pedagógicas no convívio do lar familiar;

•

Realizar acompanhamentos de ambas as instituições (família e escola) com ações interativas e propositivas;

•

Promover aulas campos com a participação de pais e alunos, dentro
do processo de aprendizagem da grade de componentes curriculares a fim de
trabalhar o processo de interação e entretenimento entre ambos.
Cada uma dessas ações supracitadas, devem ser realizadas no corpo da escola, buscando ideias de acordo com a necessidade de cada
instituição. E por fim, demostrar seus resultados, com objetivo de incentivar a
continuidade dos mesmos.
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4. HIPOTESE
Pressupomos, que diante da árdua tarefa de promover o projeto, além
do proposto, acatar novas ideias e rumos a serem tomados, olhando sempre
para o alvo a ser alcançado; a aproximação da instituição família junto a instituição escola.
Assim, estimamos que com a participação em primeiro lugar dos
agentes escolares e sucessivamente dos demais, as metas possam ser alcançadas e concretizadas no propósito de melhorias como um todo e por todos dentro da comunidade escolar.
Outrossim, Maranhão (2004, p. 89-90) reafirma a importância da relação família-escola afirmando que: o que família e escola julgavam suficiente
no que tange à educação, já não é. O ideal é que pais, professores e comunidade estreitem seus laços e torne a educação um processo coletivo com o dever
de todos e por um todo.
5. METODOLOGIA DA PESQUISA
Esta pesquisa propõe a ser uma análise descritiva, explicativa e comumente praticada, com várias ações em prol do desenvolvimento dos sujeitos
alunos no processo ensino aprendizagem. Assim sendo, com a participação
efetiva da família nesse contexto escolar.
Propondo uma análise e pesquisa para fins de localização dos casos
mais assíduos em necessidades de melhores qualidades nos estudos e necessariamente o aporte de melhores rendimentos e sucessivamente, para fins de alcance geral de todos os sujeitos alunos.
Como já citado, é necessário criar meios para provocarmos a participação da família no convívio socioeducativo dos sujeitos alunos de forma gradual. É preciso uma mudança de cultura nesse sentido, haja visto o grande
distanciamento das famílias no processo educacional dos filhos dentro da escola. É preciso mudar as identidades existentes e ou criar novas, desde os professores, direção, família e da própria comunidade escolar, no sentido das
construções socioeducativas de qualidade para todos.
É nesse contexto complexo que se faz necessário ressignificar a identidade
do professor. O ensino, atividade característica dele, é uma prática social
complexa, carregada de conflitos de valor e que exige posturas éticas e
políticas. Ser professor requer saberes e conhecimentos científicos,
pedagógicos, educacionais, sensibilidade, indagação teórica e criatividade
para encarar as situações ambíguas, incertas, conflituosas e, por vezes,
violentas, presentes nos contextos escolares e não escolares. É da natureza
da atividade docente proceder à mediação reflexiva e crítica entre as
transformações sociais concretas e a formação humana dos alunos,
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questionando os modos de pensar, sentir, agir e de produzir e distribuir
conhecimentos. (Pimenta, 2012, p. 14).

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O pré-projeto tem como objetivo, alcançar grandes conquistas dentro
do campo educacional no sentido de se construir um diálogo aberto e participativo entre a família, alunos e corpo docente dentro da instituição escola e
ao mesmo tempo se redimir de oportunidades agregadoras qualitativas para
toda comunidade escolar em geral, ressaltando o importante papel de cada
um, para um bem maior a todos!
Dito isso, a família e a escola, é sem dúvida, uma união importante
na construção do desenvolvimento. Assim sendo, é a demarcação construtiva
no quesito qualidade agregadora no processo de aprendizagem de dos sujeitos
alunos e ao mesmo tempo, conquistas alcançadas por todos!
Conclui-se, então, a formalização de um desejo que abrange todos na
educação, destacando que o processo de educação não é só na escola, mas,
dentro da própria família, onde se inicia tudo, onde se tem os primeiros contatos e sucessivamente, encaminhamento para o mundo social.
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A DIDÁTICA COM JOGOS E BRINCADEIRAS
ENQUANTO RECURSO PEDAGÓGICO
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INTRODUÇÃO
A ludicidade é sinalizada no Referencial curricular nacional para a
educação infantil (RCNEI, 1998) e por meio dos jogos e brincadeiras se é possível recordar as culturas, onde cada grupo ou pessoa possui sua cultura e o
educador necessita que crianças tenham acesso a esses conteúdos, sendo relevante para ampliação do conhecimento de cada criança. A justificativa que
levou a escolher essa temática foi compreender como os jogos e brincadeiras
podem colaborar no desenvolvimento motor, afetivo e cognitivo do aluno,
principalmente na Educação Infantil onde espaços costumam ser reduzidos
quando relacionado ao total de crianças. Neste sentido vale ressaltar a excelência de continuar a investigar sobre esta temática.
Após refletir sobre a importância dos jogos e brincadeiras dentro do
espaço escola, as questões que norteiam esse trabalho são: qual é a concepção
dos educadores da educação infantil sobre a prática do uso de jogos e brincadeiras no espaço escolar? Cabe dizer nesse pressuposto que se atualmente é
comum na escola se ouvir queixas de pais, mães e educadores, sempre falando
as mesmas coisas que as crianças hoje em dia não sabem brincar.
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1 - AS BRINCADEIRAS E JOGOS COMO MECANISMOS DE
AQUISIÇÃO DO CONHECIMENTO
A ludicidade é um instrumento muito importante na formação das
crianças, pois é através dela que a criança desenvolve seu saber, seu conhecimento e sua compreensão de mundo. Dessa forma, o brinquedo é uma essência da infância o seu uso permite a produção de conhecimento, principalmente
na educação infantil. Quando nos referimos do papel fundamental da se percebe que muitos educadores ainda não perceberam a real importância do
“brincar”, o quanto esse aspecto facilita o desenvolvimento pessoal, social e
cultural. O educador precisa se atentar que:
As crianças até os três anos de idade, quando jogam, não percebem nessa
ação qualquer diferença com o que os adultos consideram um trabalho.
Vivem a fase que Piaget chamava de anomia e, dessa forma, não podem
compreender regras. Assim adoram ajudar a mãe a varrer a casa ou fazer
bolos, não porque exista valor ou utilidade nessas ações, mas porque são
essas as atividades interessantes e divertidas. Essa forma de pensar,
entretanto, modifica-se, e já a partir dos quatros a cinco anos é que buscam
benefícios através do jogo, mesmo que estes sejam o elogio da sua ação.
(ANTUNES, 2014, p. 30, 2014).

Quanto mais esse educador vivenciar/experimentar a ludicidade conforme resumido pelo autor supracitado, maiores serão suas oportunidades de
conhecimento e a chance de se tornar um profissional competente, trabalhando com a criança de forma prazerosa estimulando a construção do conhecimento. Uma das formas de se repensar, sobretudo, a formação dos educadores é uma maior lúdica nos cursos de formação do educador.
Essa formação levará o futuro educador a conhecer-se como pessoa,
saber de suas limitações e possibilidades, para quando este estiver atuando em
sala de aula, saberá a importância do jogo e do brinquedo para a vida da criança, do jovem e do adulto (MALUF, 2003).
Por meio da brincadeira a criança se adequa da realidade, criando um
espaço de aprendizagem em que possa expressar, de modo simbólico, suas
fantasias, desejos, medos, sentimentos e agressividade. De acordo com Piaget
(apud KISHIMOTO, 2003, p. 40) no período de desenvolvimento infantil a
criança opera três sucessivos sistemas de jogo:
[...] de exercício, simbólico e de regras. O jogo de exercício, que aparece
durante os primeiros 18 meses de vida, envolve a repetição de sequências já
estabelecidas de ações e manipulações, não com propósitos práticos ou
instrumentais, mas por mero prazer derivado da mestria de atividades
motoras. [...] os jogos simbólicos surgem durante o segundo ano de vida com
o aparecimento da representação e da linguagem. [...] a brincadeira de fazde-conta é inicialmente uma atividade solitária envolvendo o uso
idiossincrático de símbolos: brincadeiras sócio dramáticas usando símbolos
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coletivos[...]. O terceiro tipo de jogo que Piaget examina é a regras que
marca a transição da atividade individual para a socializada.

Desta forma o jogo simbólico é essencial na vida da criança, pois no
jogo ela tem a satisfação de manipulação, quando está brincando ela associa
a sua realidade externa com seu eu, sendo usado para encontrar satisfação
fantasiosa chegando cada vez mais perto da realidade. A intervenção intencional baseada na observação das brincadeiras das crianças, oferecendo-lhes
material adequado, assim como um espaço estruturado para brincar, permite
o enriquecimento das competências imaginativas, criativas e organizacionais
infantis.
É a partir dessa mediação que a criança passa por seu processo de
construção do conhecimento, então este educador tem que ter competência
técnica para fazê-la. Além de desenvolver algumas capacidades, tais como
atenção, imitação, memória, imaginação entre outros aspectos relevantes.
Santos (2007, p.32) afirma “a ludicidade é uma necessidade do ser humano
em qualquer idade e não pode ser vista apenas como diversão”.
Cabe ao educador organizar situações para que as brincadeiras
ocorram de maneira diversificada para propiciar às crianças a possibilidade de
escolherem os temas, papéis, objetos e companheiros com quem brincar ou os
jogos de regras e de construção, e assim elaborarem de forma pessoal e
independente suas emoções, sentimentos, conhecimentos e regras sociais. O
educador é o mediador entre conhecimento e saber da criança, um
organizador do tempo e das atividades propostas em sala.
O brincar é a forma que a criança encontra para se relacionar com as
pessoas e com o mundo na qual vive com o seu próprio mundo, estabelecendo
vínculos entre ele, o mundo e os outros. Um dos lugares primordiais para uma
pedagogia que respeite as especificidades da criança é o parque infantil, conforme o RCNEI,
a inexistência (ou a precariedade) de parque infantil, por exemplo, priva as
crianças da convivência e da exploração do espaço e das atividades e
movimentos ao ar livre, comprometendo seu desenvolvimento físico e
sociocultural (BRASIL, 1998, p.5).

Sob este aspecto, a não presença de um parque infantil para os alunos
da educação, é a certeza de que eles estão sendo privados das condições necessárias para o desenvolvimento de sua dimensão humana. É um momento
que não substituí outros momentos onde as crianças brincam livremente, onde
estão em contato com outras crianças.
Na visão de Barros (2007), a maneira como a criança brinca reflete
seu comportamento, bem como, sua maneira de pensar e sentir. Ou seja, de
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que forma a criança está construindo sua história e como está organizando seu
mundo. Quando a criança brinca, ela demonstra sua forma de pensamento,
sua forma de conceber o mundo, e o ato de não brincar também denuncia sua
patologia.
Pais, educadores e as próprias crianças devem estar conscientes de
que não é o preço nem a quantidade de brinquedos que garantem a diversão.
Brinquedos e objetos simples podem proporcionar momentos de muita alegria
e aprendizagem. Basta usar a criatividade. É necessária coragem para assumir
que o brincar é primordial no trabalho junto às crianças de 0 a 6 anos.
É imprescindível, também, que essa postura seja abraçada por toda a
equipe escolar (desde o diretor, coordenadores, auxiliares até os funcionários
que prestam serviços dentro da escola), não somente pelo educador dentro
e/ou fora da sala de aula.
2- DEMAIS PONDERAÇÕES SOBRE ESTRATÉGIAS LÚDICAS
A ludicidade é importante instrumento para o desenvolvimento da
criança, não tendo somente o objetivo de diversão, mas exerce um importante papel na aprendizagem, assim podemos utilizar de diversas formas na
função educativa onde podemos “propiciar, situações, de satisfazer a criança
e também cumpre seu papel educativo” (DOHME, 2003, p.21).
Os educadores com sua maestria podem desenvolver assim as indagações e no pressuposto de Emerique (2005, p.07), é “brincando que a criança aprende a se colocar na perspectiva do outro, a representar papéis do
mundo adulto que irá desempenhar mais tarde, bem como desenvolve capacidades físicas, verbais e intelectuais”. De uma maneira ou de outra a criança
encontra sua liberdade e assim consegue construir conhecimento e formularem suas próprias ideias, estimulando a criatividade. Rizzi e Haydt (2004,
p.2) asseveram que:
A história da pedagogia demonstra que vários educadores do passado já se
preocupavam com o aspecto motivacional do ensino, preconizando uma
educação de acordo com as necessidades e interesses que também
reconheciam o valor formativo do jogo, pois ao brincar e jogar, a criança fica
tão envolvida com o que está fazendo, que coloca na ação seu sentimento e
emoção.

Portanto, é possível encontrar relação no tocante para busca do desenvolvimento do ser humano como um todo, ultrapassando uma visão meramente conteudista, pois os jogos e brincadeiras aplicadas com objetivos educacionais operam muito mais do que no desenvolvimento físico, pois desen-
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volve a inteligência, os sentidos, as habilidades artísticas e estéticas, afetividade, vivências de regras, ética e o relacionamento social partido da análise
interacionista – construtivista.
Miacaret (1991) em “A formação de educadores “ressalta que na atualidade, os pais não possuem tempo disponível para brincar com seus filhos,
vida corrida trabalha - se muito, nesse sentido a criança fica com as brincadeiras feitas na escola, por isso a importância das instituições possuírem educadores dentro de uma formação voltada a área da ludicidade.
As brincadeiras e jogos necessitam serem atos simples no cotidiano
da criança, no campo educacional, tem como pressuposto o aspecto de auxiliar no desenvolvimento e aprendizado da criança. O objetivo deste é de proporcionar situações onde a criança possa explorar campos de conhecimento,
é observar o ambiente com atitude de curiosidade e de integrante do meio em
que se inserida.
Na defesa de Piaget (apud KISHIMOTO, 2003, p.40) no período de
desenvolvimento infantil a criança opera três sucessivos sistemas de jogo:
[...] de exercício, simbólico e de regras. O jogo de exercício, que aparece
durante os primeiros 18 meses de vida, envolve a repetição de sequências já
estabelecidas de ações e manipulações, não com propósitos práticos ou
instrumentais, mas por mero prazer derivado da mestria de atividades
motoras. [...] os jogos simbólicos surgem durante o segundo ano de vida com
o aparecimento da representação e da linguagem. [...] a brincadeira de fazde-conta é inicialmente uma atividade solitária envolvendo o uso
idiossincrático de símbolos: brincadeiras sócio dramáticas usando símbolos
coletivos[...]. O terceiro tipo de jogo que Piaget examina são as regras que
marca a transição da atividade individual para a socializada.

É preciso também não confundir a qualidade do brincar com a quantidade de brinquedos. Hoje, as propagandas estão em toda parte e estimula a
compra de todo tipo de brinquedos. Isso leva a criança a pedir coisas com as
quais irá brincar pouco, já que muitos brinquedos são exageradamente específicos e limitam a imaginação. O “faz de conta” propicia ao professor participar
da imaginação da criança.
O brincar também se inicia pelas experiências interativas entre a mãe
e a criança que tem natureza simbólica, de imitação e de situações do cotidiano, de gestos e cantos. E sendo o espaço propício para a ação iniciada da
criança, e também sendo o primeiro ambiente lúdico que permite a expressão
e a determinação de cada criança.
Para Piaget (1973), é por meio das interações que as pessoas buscam
por adaptar-se, assim desenvolve a inteligência e o jogo simbólico é essencial
na vida da criança, pois no jogo ela tem a satisfação de manipulação, quando
está brincando, ela associa a sua realidade externa com seu eu, sendo usado
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para encontrar satisfação fantasiosa chegando cada vez mais perto da
realidade.
Vygostsky (1984) atribui relevante o papel ao ato de brincar sendo na
constituição do pensamento infantil. É brincando, jogando, que a criança revela seu estado cognitivo, visual, auditivo, tátil, motor, e a sua maneira de
aprender e entrar em uma relação cognitiva com o mundo de eventos, pessoas,
coisas e símbolos e indicam que a criança brinca com significados para mediar
simbolicamente a internalização da cultura, ou seja:
Às vezes, no brinquedo, a criança é livre para determinar suas próprias
ações, em outra é uma liberdade ilusória, pois suas ações são de fato
subordinadas ao significado dos objetivos e age de acordo com a ação
intencional do educador deverá estar voltada para os objetivos pedagógicos
do brincar, sendo a vez que o ponto de vista do desenvolvimento da criança
(VYGOSTSKY, 1984, p.75).

Complementando o autor citado, por meio das brincadeiras a criança
usa a situação imaginaria considerada como meio para desenvolver o psíquico. O brinquedo pode ser considerado fonte de promoção ao desenvolvimento da criança. O valor do ato de brincar nas atividades educativas são aspectos predominantes da infância, exerce enorme influência no desenvolvimento infantil.
A brincadeira para a criança é um espaço de investigação e construção de conhecimentos sobre si mesma e sobre o mundo a sua volta, brincar é
uma forma de a criança exercitar sua imaginação, a imaginação de uma criança é uma forma que permite às crianças a se relacionarem seus interesses e
suas necessidades com a realidade de um mundo que pouco conhece.
Assim defende Kishimoto (1993, p.36) que “o uso do brinquedo, jogo
educativo com fins pedagógico sempre se remete para a relevância desse instrumento para as situações de ensino aprendizagem e de desenvolvimento infantil”.
Ao desenvolver suas potencialidades, a criança além de interagir, vencem seus medos e angústias, suas dificuldades e toma decisões nas situações
conflituosas com as brincadeiras. Por exemplo, o brinquedo se torna um desafio que vai estimular novas descobertas.
As brincadeiras e jogos se constituem ainda como um ótimo caminho
de iniciação ao prazer estético, ao descobrimento da individualidade e principalmente a socialização. Contudo, conforme defendido ao longo deste estudo
este fazer deve ser feito pedagogicamente com um cuidadoso planejamento,
assinalado por etapas nítidas e que acompanhem o progresso dos alunos envolvidos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A ludicidade precisa ser trabalhada por todos os educadores, independente da disciplina que atuam e até mesmo da modalidade de ensino em que
estão inseridos. Os educadores ao usarem métodos interdisciplinaridade precisam atentar a um planejamento cuidadoso objetivando aulas em que haja
troca de experiências e informações. E visível ainda que haja uma grande distância entre o lúdico e outros professores de outros anos escolares mesmo
sendo evidente o alento da ludicidade.
Há no Brasil um debate crescente de como buscar metodologias que
garantam prazer às crianças em aprender. Com isto, ocorreu em todo o país
um crescimento dentro da Educação Infantil de espaços como brinquedotecas
e salas ambientes que proporcionam, principalmente, a vontade de ensinar. A
ludicidade sendo uma atividade dinamicamente do ser humano, não havendo
muitas vezes a necessidade de instrumentos a não ser a interação entre as crianças fortalecendo como um saber advindo das descobertas espontâneas levando a realização de diversas atividades e satisfazendo a esfera pessoal dos
que dela tomam parte.
Dessa forma enquanto educadores que somos devemos acreditar em
mudanças hora pela curiosidade hora pela qualificação em busca de ações eficazes mesmo que pareçam simples, de forma a apostar no caráter educativo
das atividades lúdicas no processo de ensino aprendizagem. Os jogos e brincadeiras sempre estiveram presentes na vida dos seres humanos de alguma
forma, talvez não pedagogicamente falando. Ambos os instrumentos permitem que a criança expresse seus sentimentos, sejam eles positivos ou negativos,
por isso devem fazer parte do processo de formação do ser humano, pois tal
evidência está arraigada às raízes da atividade lúdica e sua consistência envolvendo o ensino aprendizado.
A pesquisa revelou que jogos e brincadeiras são considerados ferramentas relevantes no que se refere à aquisição da metodologia para contribuir
com o conhecimento no âmbito escolar. O educador deve buscar por meio do
campo da ludicidade se utilizando de jogos e brincadeiras enquanto instrumento para promover e facilitar o ensino aprendizado, conduzir a criança à
atividade, à auto expressão e à socialização. O educador dessa forma oferece
a criança de maneira prazerosa e com sucesso a aprendizagem, são caminhos
dinâmicos, são práticas pedagógicas aplicas com intuito de despertar na criança o gostar de fazer parte do espaço escolar, sentir se acolhida e trabalhar o
ensino aprendizagem.
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INTRODUÇÃO
A dança é parte integrante da cultural da humanidade, e vem sendo
debatida como assunto constituinte da prática corporal, verificada dentro dos
conteúdos de Educação Física escolar. Sendo assim, se tem na disciplina uma
continuidade dos elementos pertencentes á cultura corporal, que atualmente
ainda tem um pouco espaço no espaço escolar.
A partir do entendimento da dança como um do mais importantes
conteúdos se pode enriquecer o planejamento na expressão corporal dos
alunos. Verderi (2000) traz que os alunos que praticam a dança conseguem ter
um maior conhecimento do seu corpo e ampliiam a sua visão de compreensão
crítica e sensível em relaçao ao mundo que vive.
A dança é uma atividade que pode ser manifestar através da expressão
corporal que exige do seu praticante uma vivência por meio da emoção,
criatividade e expressões que o permitirão se autoconhecer.
Desse modo muitos autores sustentam que a dança ao fazer parte do
currículo escolar, colabora no desenvolvimento e no aprimoramento do ser
humano (NANNI, 2003).
Essa pesquisa busca apresentar algumas dificuldades encontradas pelos
atores escolares (educadores e alunos) no desenvolvimento da dança dentro
do planejamento da Educação Física escolar. Sendo assim será delimitado o
estudo dentro da seguinte problemática: “Como se trabalhar a dança dentro
da educação física escolar? ”.
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1. A DANÇA QUANDO SE UTILIZADA COMO MECANISMO DE
APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR
Enquanto um conteúdo complementar a Educação Física a dança
pode ser vista com uma ação pedagógica numa via de comunicação no desenvolvimento da criatividade, e possibilita a exploração corporal aliada às manifestações rítmicas e expressivas. A dança ainda melhora a mobilidade e a
flexibilidade muscular; a condição postural e a condição do estado de saúde
em geral, reforçando fatores como a autoestima e favorecendo o contato pessoal e a integração social (RANGEL, 2002).
A dança quando se utilizada como mecanismo de aprendizagem na educação física escolar, pode se prestar aos objetivos da disciplina, e objetivando
a formação de alunos em expressões de ritmos musicais bem como conhecer
as suas origens, as expressões corporais, os sons, ritmos e movimentos.
Ainda:
A Dança na escola, associada à Educação Física, deverá ter um papel
fundamental enquanto atividade pedagógica e despertar no alunado uma
relação concreta sujeito-mundo. Deverá propiciar atividades geradoras de
ação e compreensão, favorecendo a estimulação para ação e decisão no
desenrolar das mesmas, e também reflexão sobre os resultados de suas ações,
para assim, poder modificá-las defronte a algumas dificuldades que possam
aparecer e através dessas mesmas atividades, reforçar a autoestima, a autoimagem, a autoconfiança e o autoconceito. O professor não deve ensinar o
aluno como se deve dançar, mas sim favorecer a aprendizagem. Não deve
demonstrar os movimentos, mas sim criar condições para que o aluno se
movimente. Aqui, a dança não tem regras, não tem certo, não tem errado
(VERDERI, 2000, p. 34).

A Educação Física ao permitir uma abordagem didática com a dança
perpassando praticas além dos jogos poderá assim ver no seu praticante outras
múltiplas habilidades físicas. O movimento corporal rítmico relacionado diretamente ao crescimento do aluno e um modo deste se exteriorizar seus sentimentos.
Por meio do corpo conhecemos qualquer operação mental que fazemos que
envolva linguagem, pensamento, inferências inconscientes, memória,
consciência visual, experiência auditiva, imaginação mental, processos
emocionais requerem estruturas neuronais, as quais são parte do sistema
sensório-motor. É o corpo físico que formata o que conhecemos por meio
deste sistema perceptual e motor, que faz contato entre neurônio (as
sinapses), que nos mostra as cores e as formas que nos faz tocar em algo para
poder conhecê-lo que ensina que o fogo queima que a tomada dá choque,
que os faz conhecer o calor da mão de um amigo ou de um querido professor,
que nos move na cadeira lendo um livro. Portanto, não é possível separar
conceitos abstratos, ideias e/ou pensamentos da experiência corporal ela é
base: primeira do que podemos dizer pensar, saber e comunicar (RENGEL:
VAN LANGENDONCK, 2006, p.59).
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Com isso, se percebe que evidenciada a relevância desse conteúdo, é
imprescindível que a dança seja trabalhada dentro dos aspectos humanos, se
buscando uma garantia que os alunos aprendam de forma significativa. Há a
necessidade se ter o cuidado na hora da escolha do repertório musical e de
seus significados para favorecer, sobretudo, o aspecto dança x história, podendo se trazer a cultura local, além da regional e nacional que são fatores
importantes, junto à pesquisa de movimentos e da liberdade de criação de alunos intérpretes e do mesmo modo criadores. Portanto,
O ensino de dança tem sido visto como o movimento do corpo em relação
ao método utilizado [...] ao contrário, venho propondo uma visão de corpo,
primeiro como um objeto marcado pelos valores e significados culturais da
nossa época, um veículo de compreensão da opressão, da resistência e
liberação. Essa visão de corpo me leva a questionar a pedagogia tradicional
da dança (FERREIRA, 2008, p.103).

A Educação Física é uma disciplina muito importante dentro do currículo
escolar, e sendo trabalhada em todas as etapas da educação básica. A concepção da dança como um método de ensino pode ser entendida ao se ver que os
movimentos são fatores imprescindíveis no desenvolvimento do aluno e que
a dança dentro da Educação Física, não visa formar os alunos em profissionais
de dança, e sim a fazer com que a criança expresse através do movimento suas
emoções, ritmos que o corpo pode manifestar (SOUZA, 2013, p.13).
E ainda:
[...] a dança se apresenta com objetivos de transformação e faz parte dos
Conteúdos Estruturantes da Educação Física, este conteúdo foi pensado
como ferramenta de transformação do movimento que hora se apresenta
desestruturado em confiança, equilíbrio tanto físico como emocional
(PARANÁ, 2014, p.13).

Ao se olhar o contexto pedagógicos e percebe a Educação Física
como uma catalizadora de expressões corporais, dentro da cultura
corporal. Essa cultura corporal pode ser manifestada sobretudo, através do
movimento e na visão de Rosa e Krug (2009, p.7):
Construir esse conhecimento sobre a cultura corporal, implica oportunizar
ao indivíduo vivenciar de forma crítica, participativa, e acima de tudo
reflexiva, a diversidade da cultura corporal (dança jogos, recreação, esporte,
ginástica, etc.). Através das relações que o individuo estabelece entre essas
vivências e destas, com outros saberes que adquire, torna-o capaz de
apropriar-se da cultura corporal a ser desenvolvida na prática pedagógica
escolar.

Dentro do contexto histórico, político e social, há um significado
construido para a dança, ou seja, o aluno inserid no contexto escolar , vai
construindo o seu significado. Contudo, quando se analisa a sua essência, a
sua principal característica vem, a ser a expressão do ser humano.
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Nessa perspectiva Nanni (2003, p.7) traz que “ as danças, em todas as
épocas da história e/ou espaço geográfico, para todos os povos é
representação de suas manifestações, de seus “estados de espírito”, permeios
de emoções, de expressão e comunicação do ser e de suas características
culturais.
Para dançar, é preciso mover-se, e quanto mais espontâneo esse movimento
for, mais ele transmite uma linguagem que vem de dentro para fora,
expressando sentimentos, emoções, conhecimentos e experiências. Com
isso, se faz necessário possibilitar que a criança desde bem pequena possa
explorar seus movimentos através da dança, sem que essa dança seja de
forma restritiva e cansativa, é preciso pensar em possibilidades de um
trabalho com a dança de uma maneira diferenciada, levando para elas uma
dança nova, diferente do que temos presenciado e da qual temos ouvido falar
ao nos inserirmos nas instituições educativas de crianças, cujo enfoque recai
sobre datas comemorativas e danças distantes das possibilidades e interesses
de crianças pequenas. Ainda é comum que as danças apareçam nas
instituições educativas apenas nos festejos, como algo a ser exibido aos pais
e a comunidade, por vezes sem sentido para a criança. Ao olharmos para as
possibilidades, trazemos a dança como parte do cotidiano, da dança circular,
das cantigas de roda, dos jogos de bate mão… E avançamos pensando nas
crianças como participantes das decisões sobre o que se dança e como se
dança (GALVÃO: CAMARGO, 2020, p.3).

A compreensão do caráter lúdico e expressivo da dança seja qual for a
etapa se ensino pode vir a auxiliar o professor a se organizar melhor na sua
prática, considerando as suas necessidades, a curiosidade dos participantes
e a motivação dos alunos .
Em relação a potencialidade das expressões que o ser humano o pode
explorar, atraves do movimento Laban (1978, p. 67) relata que “o corpo é
nosso instrumento de expressão por via do movimento.
O corpo age como uma orquestra, na qual cada seção está relacionada
com qualquer uma das outras e é uma parte do todo.
Ao pensarmos em uma educação crítica na área de dança, que nos permita
ver/sentir/perceber "claro, amplo e profundo” […] não podemos deixar de
cuidadosamente analisar suas múltiplas relações com a sociedade em que
vivemos. Ao contrário de uma visão histórica ingênua de que a dança não
passa de "uns passinhos a mais ou a menos nas vidas das pessoas“ hoje não
podemos mais ignorar o papel social, cultural e político do corpo em nossa
sociedade e, portanto, da dança (MARQUES, 1997, p.4).

Cabe, trazer então, nesse cenário que tanto escola como educador
podem favorecer momentos e ambientes para que a prática da dança ocorra
de modo interdisciplinar, correspondendo as expectativas da criança e
possibilitando a elas uma ampliação dos seus conhecimentos sobre mesma,
sobre seus colegas e o ambiente onde vive.
Nesse contexto, no pressuposto de Cintra (1999) auxilia ao seu
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praticante com vários diversos benefícios sendo eles, por exemplo, no campo
tátil se sentir os movimentos para o corpo; no campo visual se visualizar
movimentos e os transformar em atos; no campo auditivo, se ouvir a música
e assim se dominar o ritmo; no campo afetivo se sentir as emoções e os
sentimentos incutidos na coreografia; no campo cognitivo se trabalhar as
esferas do raciocínio, do ritmo e da coordenação e por fim o esquema
corporal no campo motor.
A dança enquanto prática excelente na corporeidade corporal ao ser
vivenciada nas aulas de Educação Física, pode ressignificar um maior
aprendizado de acordo como os Parâmetros Curriculares, onde se evidencia
que:
A Educação Física permite que se vivenciem diferentes práticas corporais
advindas das mais diversas manifestações culturais e se enxergue como essa
variada combinação de influências está presente na vida cotidiana. As
danças, esportes, lutas, jogos e ginásticas compõem um vasto patrimônio
cultural que deve ser valorizado, conhecido e desfrutado. Além disso, esse
conhecimento contribui para a adoção de uma postura não-preconceituosa
e discriminatória diante das manifestações e expressões dos diferentes
grupos étnicos e sociais e às pessoas que dele fazem parte. (BRASIL, 1997,
p.24).

Através das atividades da dança, se pretende que o aluno progrida
em relaçao ao seu corpo, de modo a desenvolver e melhoranr as suas
possibilidades de movimentaos e , descobrindo novos espaços, formas e a
superação dassuas limitações se colocando diante de novos desafios em
relação aos aspectos motores, sociais, afetivos e cognitivos (VERDERI, 2000).
Na educação física, portanto, a dança quando utilizada como
instrumento de ensino promove o desenvolvimento multilateral e harmonioso
do aluno através de práticas físicas da expressão corporal/dança), nas
dimensões técnicas, composições e de interpretação.
Diante das evidências encontradas dentro no presente estudo se
constata que a dança é parte da construção cultural na sociedade, sendo a
dança, imprescíndivel no contexto escolar.
A dança pode contribuir á educação fisica ao se trabalhar as
capacidades físicas como a coordenação, lateralidade, equilíbrio, socialização
, estresse, ritmo, concentração, postura e ainda fazer com que os alunos
explorem o seu espaço e manipulem seus
gestos e movimentos,
oportunizando uma integração entre todos os participantes numa convivência
e respeito as diferenças.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A dança propicia ao indivíduo o combate do sedentarismo, além da
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criação de hábitos saudáveis para a qualidade de vida, por exemplo. A dança
se destaca sobretudo, na sua complementação as aulas de ginástica, nas
atividades lúdicas, esportivas e recreativas.
Conforme se constata a dança pode proporcionar momentos onde
mexe por meio dos sentidos, e da leitura de mundo que faz com sua linguagem, dentro de uma educação que cumpra a sua função plena. Nesse momento se mostra que principalmente na infância se pode haver um desenvolvimento integral da criança, ao entrar em contato com o seu mundo através
da expressão de seu corpo.
Cabe ao professor internalizar esse conceito sobre o desenvolvimento
da dança em suas aulas de forma sustentável e social, e onde este desenvolvimento aconteça através de relações interpessoais, e o aluno seja uma semente,
e que necessita ser cultivada com valores positivos, e aprenda, sobretudo ao se
socializar respeito seu a sua volta e transformando a sua realidade
. É imprescindível se propiciar novas reflexões teóricas, vivências,
além de debates e de questionamentos que direcionem outro olhar para si e
para o outro, permitindo se desnaturalizar práticas como a vinculação da
dança a de apresentações muitas vezes maçantes e sem nenhum sentido, sobretudo, em datas comemorativas.
É fundamental trazer a problematização sobre o corpo e o movimento
para o espaço formativo, seja em formação inicial ou continuada. Que os corpos passem dos portões das instituições para fazer parte do cotidiano da Educação Infantil, que estes corpos para além de alimentados e higienizados, possam expressar sua potência, sua plasticidade, sua alegria.
Que possamos dançar todos os ritmos, criar e experimentar, dançar
junto e solto, buscando outros sentidos e outras possibilidades para a prática
pedagógica na Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO
Os Temas Transversais advindos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997, 1998), traz os seguintes temas com valores referentes
à cidadania, sendo eles a Ética, Saúde, Meio Ambiente, Orientação Sexual,
Trabalho e Consumo e Pluralidade Cultural.
Esses temas transversais podem esses temas contemporâneos na sociedade, os atrelando nas aulas de Educação Física na Educação Infantil de
forma pedagógica, contribuindo passim para uma formação do cidadão de
modo integral e significativo.
Os temas transversais são assuntos vivenciados pela sociedade e que
podem favorecer a formação de um cidadão crítico, ao capacita-lo para que
reflita com mais autonomia e possibilitando uma melhor convivência em sociedade.
Autores como Darido (2001, 2012), Ruths (2016) e Soares (1992) trazem a obra importância de tratar pelos temas transversais muitos problemas
sociais dentro das aulas de Educação Física. Entretanto, todos são unânimes
em trazer que a escoa, precisa de melhores condições materiais e emocionais
que possibilitem um melhor ensino aprendizagem, na transmissibilidade e assimilação dos conteúdos essenciais como ponto de partida na ação educativa
a prática social por meio das experiências dos alunos. Eles ainda defendem
que os temas transversais venham atrelados aos conteúdos da cultura corporal
do movimento como o esporte, a dança, a ginástica, lutas e demais atividades
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corporais, se baseando na realidade social em que vivem de forma a assimilar
melhor os conteúdos com o seu cotidiano, pois na infância que a criança desenvolverá melhor seu senso crítico e social.
A Ética, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural, Trabalho e Consumo,
Orientação Sexual e Saúde quando ensejados dentro da Educação Física, se
busca uma formação integral e construção de indivíduos Críticos na sociedade, a partir das dimensões conceitual, atitudinal e procedimental.
A Educação Infantil é considerada a base da Educação, ao passo que
a Educação Física ao trabalhar numa abordagem pedagógica, pode vir a inserir os conteúdos na disciplina de forma lúdica e com fácil entendimento para
compreensão dos alunos pequenos, visando não somente apenas o conhecimento técnico prático, mas garantindo uma assimilação do seu modo de pensar e entender a importância desses temas no seu cotidiano.
Refletir como nas contribuições da Educação Física ainda na educação infantil representa uma identificação maior aproximam da disciplina e a
importância na formação escolar e social dos alunos. Os professores, não somente os da área de Educação podem se inspirar ao abordarem os temas
transversais, além de entender essa importância na elaboração de projetos interdisciplinares e de seus planos de aula. Assim sendo, ‘A Educação Física e
os Temas Transversais: uma Contribuição na formação crítica e social dos
alunos na Educação Infantil” é a peça central que foi investigada na referida
pesquisa.
1 - A EDUCAÇÃO FÍSICA E OS TEMAS TRANSVERSAIS: UMA CONTRIBUIÇÃO NA FORMAÇÃO CRÍTICA E SOCIAL DOS ALUNOS
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
A referência aos Temas Transversais dentro da Educação Física e Educação Infantil, serão pressupostos elaborados de modo conjunto para se observar a influência dos mesmos na formação crítica e social dos alunos. Para Teixeira (2020) há variados objetivos o trabalho com temas transversais como as
atitudes de respeito, a dignidade e a solidariedade. Pode se, por exemplo, a o
de trabalhar as manifestações da cultura corporal no Brasil, ensinar noções de
hábitos saudáveis, se conhecer a diversidade da beleza, da saúde e da estética
Os Temas transversais, abordam de uma forma muito simples, os problemas presentes na sociedade brasileira, buscando nessa abordagem se encontrar soluções e conscientizar os sujeitos em torno dessa necessidade, sendo
assim devem serem trabalhados na escola e demais instituições educacionais.
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Verifica-se nesse estudo que os temas transversais, precisam ser debatidos
num caráter emergencial, e que perpassem todas as disciplinas e os seus conteúdos abordados na sala de aula para que os atores escolares façam maior
assimilações com sua realidade vivenciadas nos tempos atuais, no espaço a
qual estão inseridos, buscando entender o seu lugar no mundo, a serem pessoas críticas, mas sobretudo, reflexivas e participativas e se posicionarem contra as desigualdades.
A importância de se pesquisar sobre os Temas Transversais dentro da
disciplina de Educação Física, se deu ao se perceber a relevância dos mesmos
nas abordagens pedagógicas e a sua contribuição no desenvolvimento integral
da criança. Segundo Darido (et al, 2001, p.5):
É importante colocar que as discussões que permeiam os temas transversais
nas aulas podem e devem estar atrelados aos conteúdos que as compõem,
ou seja, os temas ou elementos da cultura corporal de movimento, que inclui
o esporte, o jogo, a dança, as atividades rítmicas, as lutas, a ginástica e a
capoeira.

Se pesquisar sobre a inserção dos Temas Transversais ainda na Educação Infantil, se entende que nessa etapa é onde a criança inicia a sua fase escolar e estar em seu pleno desenvolvimento, então se é possível que se desperte
nelas uma sensibilização com tema atuais para mudanças positivas aos problemas emergentes da sociedade.
Vasconcellos (1995) destaca que na Educação Infantil se pode elaborar
fazer um trabalho democrático e significativo, e nesse contexto que a Educação Infantil não pode trabalhar visando exclusivamente uma concretização
para os anos seguintes, entretanto os alunos precisam serem vistos de forma
integral, permitindo a esses atores escolares se desenvolverem de forma correta e enfrentando diferentes situações do cotidiano e assim aprimorando suas
capacidades física, social e intelectual na abordagem do tema. Sobre isso, Teixeira (2020, p.8) reporta que:
Os temas transversais são assuntos que podem ser abordados em sala de aula
e que têm objetivo de formar um cidadão crítico e que reflita positivamente
em um convívio social, valores que podemos estimular nos alunos durante
as aulas, não sendo regulada como disciplina específica, mas podendo ser
abordada por qualquer disciplina escolar. Todas as matérias da grade
curricular do Ensino Básico podem abordar esses temas, como ponto de
partida da sua ciência de estudo. Por exemplo: o professor de Matemática
abordará por meio do estudo dos números ou o professor de História pelo
estudo cronológico de comportamento de uma determinada época naquela
sociedade. E, claro, o professor de Educação Física, com suas ferramentas,
como o esporte e a psicomotricidade, atingindo e refletindo sobre esses
temas de grande importância para a cidadania.
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Os temas transversais dentro das aulas de educação física põem sim contribuir na assimilação de temas emergentes junto a realidade atual dos alunos
da educação infantil, favorecendo assim o seu desenvolvimento crítico e social. Coexistindo ainda uma terceira proposta, dessa vez defendida por Busquets (1998), porém, mais radical. A estudiosa traz que temas transversais precisam ser o centro das inquietações do currículo, por causa da sua importância
nas transformações sociais e necessárias
Segundo Busquets (1998) os conteúdos escolares não podem ser abordados como um fim, mas como meio numa reflexão em torno dos problemas
sociais existentes. Esses temas pesquisados quando propostos para toda a escola, precisam necessariamente serem trazido no planejamento de todas disciplinas escolares, até mesmo pela Educação Física.
. Para Busquets (1998, p.36):
Os temas transversais destinam-se a superar alguns efeitos perversos –
aqueles dos quais a sociedade atual se conscientizou que, junto com outros
de grande validade, herdamos da cultura tradicional. Estas questões devem
ocupar um lugar secundário no ensino só por que não faziam parte das
preocupações da ciência clássica? Se fizéssemos isso estaríamos concedendo
mais importância às preocupações do passado que às do presente, isto é,
estaríamos vivendo e educando com o olhar voltado para trás. Introduzir no
ensino as preocupações mais agudas da sociedade atual não significa
deslocar as matérias curriculares, embora a vigências e a adequação de muito
de seus conteúdos sem dúvida deverão ser revisadas, em alguns casos porque
são de valor formativo duvidoso e em outros porque contradizem claramente
os princípios subjacentes aos temas transversais (não se pode valorizar a paz
exaltando a guerra, ao mesmo tempo, nem fomentar a igualdade entre os
sexos destacando apenas as ações realizadas por homens, por exemplo,
(BUSQUETS, 1998, p. 36).

O termo “temas transversais” surgiu primeiramente nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997), e foram inspirados no modelo de reforma curricular que foi realizada na Espanha. Entretanto, é necessário esclarecer que tanto na área da Educação, como na Educação Física muitos autores
defendem nas suas visões propostas uma tentativa de se relacionar os problemas sociais com as disciplinas específicas.
Segundo Soares (et al., 1992) na Educação Física, muitos autores defendem a importância de se tratar os problemas sociais nas aulas, a exemplo, da
ecologia, dos papéis sexuais, a saúde pública, as relações sociais do trabalho,
os preconceitos sociais, raciais, a deficiência, a velhice, a distribuição de solo
urbano, a distribuição da renda, a dívida externa; e outros, como os relacionados ao jogo, ao esporte, a ginástica e a dança.
Para Araújo (1998), o ensinar Educação Física não é somente se tratar
de técnicas e táticas, e é mais do que isso, precisa se oferecer uma formação
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ampla para a formação do cidadão crítico. Nesse sentido, já na Educação Infantil:
[...] a finalidade é possibilitar aos alunos que, durante e após as suas práticas,
eles possam usufruir do esporte para o lazer, a melhoria da qualidade de vida
e a reflexão crítica. Para tanto, pretende-se que este cidadão, a partir das
aulas, tenha condições de reivindicar espaços de lazer, repudiar formas de
violência no esporte e na sociedade, criticar o uso dos anabolizantes no
esporte e na atividade física, compreender o papel do futebol na cultura
brasileira, cuidar do meio ambiente, respeitar diferentes grupos étnicos,
compreender diferenças entre homens e mulheres (DARIDO, 2012, p.78)

Numa prática mais concreta de aula pode mostrar que o aluno pode ao
mesmo tempo em que joga queimada ou basquetebol junto a estes conhecimentos, pode aprender além dos benefícios dessas práticas, entender porque
se pratica essas manifestações da cultura corporal hoje. Sendo assim, mais do
que o ensino do fazer, um dos objetivos deve ser que os atores escolares obtenham uma contextualização de informações, e ainda aprendam a se relacionar
com seus colegas, e principalmente se reconhecer os valores estão implícitos
nessas práticas.
Nessa concepção de pesquisa apresentamos algumas sugestões do uso
dos temas transversais na abordagem de problemas sociais dentro do planejamento da disciplina de Educação Física. Mas na concepção abaixo, vimos
que:
[...] as discussões que permeiam os temas transversais nas aulas podem e
devem estar atreladas aos conteúdos que as compõem, ou seja, os temas e os
elementos da cultura corporal de movimento, a qual inclui o esporte, o jogo,
a dança, as atividades rítmicas e expressivas, as lutas, a ginástica e a capoeira
(DARIDO et al. 2001, p.15).

A discussão sobre os temas transversais na educação física se busca a reflexão sobre a convivência humana em suas relações dentro das dimensões
sociais como: o ambiente, cultura, trabalho, lazer, o consumo, sexualidade e
a saúde. Nos temas transversais em referência a ética dentro da legitimidade
de práticas se pode trabalhar as atitudes e valores com os alunos e respeitando
a diversidade que são conceitos essenciais na formação de futuros cidadãos.
Dentro das atividades físicas de modo geral, os alunos mostram vários
comportamentos de excitação, medo, prazer, vergonha, satisfação, socialização dentre outros. Muitas vezes algumas manifestações emotivas dos alunos
estão relacionadas à afetividade e à racionalidade, e nas aulas de Esportes podem ocorrer várias situações que requerem do educador uma mobilização afetiva e social. “Tal cenário apresenta-se como ambiente ideal para explicitação,
discussão e reflexão sobre as atitudes e valores considerados éticos ou não éticos para si, e para os outros”. (DARIDO, 2012, p.80).
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Na outra ponta ao se tratar do tema transversal “Pluralidade Cultural”
se objetiva assim o desenvolvimento pleno de respeito e valorização das diferentes culturas presentes no nosso país, buscando dessa forma contribuir numa
convivência mais harmoniosa na sociedade, repudiando e combatendo todas
as formas de discriminação. (BRASIL, 1997).
Uma didática bem usual sobre Pluralidade Cultural na Educação Física,
pode ser através de vivências nas diferentes manifestações da cultura corporal,
se utilizando dos esportes, das danças e das lutas, como meio de se conhecêlas e as valorizarem. Dentro da dança, por exemplo, pode se criar um cenário
de se enfocar a corporeidade por meio de danças típicas, os variados grupos
étnicos culturais que compõem o Brasil, trabalhando a riqueza, a diversidade
e como o nome traz a “pluralidade cultural” dessas expressões sociais (DADIRO, 2012).
O mesmo método pode ser aplicado a metodologias com ginásticas e
bem como suas raízes de origem a exemplo, da Capoeira proveniente da
África, Judô e Karatê provenientes da Ásia, dentre outros, o que pode ser enriquecido pelo conceito da interdisciplinaridade e a exemplo, da disciplina de
Artes, História e Geografia. Segundo Ruths (2016, p.6) nas Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná:
[...] propõe-se que a Educação Física seja fundamentada nas reflexões sobre
as necessidades atuais de ensino perante os alunos, na superação de
contradições e valorização da educação. Pode e deve ser trabalhada em
interlocução com outras disciplinas que permitam entender a cultura
corporal em sua complexidade, ou seja, nas múltiplas relações da vida
humana, tratada tanto pelas ciências humanas, sociais da saúde e da
natureza.

O professor de Educação Física, precisa estar sempre preparado diante
de práticas e atitudes discriminatórias e excludentes, durante a sua ocorrência,
por meio do diálogo e ainda exemplificar algumas diferenças entre esportes
elitistas como o tênis e o golfe dos populares como o futebol dentro disso pode
mostrar a importância de eventos para integração de diferentes povos como as
Olimpíadas e a Copa do Mundo.
Darido (2012) traz que durante as aulas o educador reflita sobre sua atuação pedagógica se está ou não valorizando e/u realizando atitudes discriminatórias, que pode ser que algumas sejam sutis e passem despercebidas, mas
que acabam por influenciar negativamente seus alunos.
A questão do Meio Ambiente nas aulas de Educação Física, se pode orientar os alunos na identificação dos espaços físicos onde ocorrem as aulas
como a quadra, o campo e o ginásio, as condições de uso e infraestrutura,
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ventilação, entre outros fatores, passando a daí se posicionar e cobrar das responsáveis melhorias estruturais (DARIDO, 2012).
Ao passo que o tema transversal trabalho e consumo pode problematizar
com os alunos sobre a quantidade e diversidade de “trabalho” implícita em
cada produto ou serviço. Pode se a exemplo, ser debatidos dentro da Educação
Física a globalização, o trabalho escravo, o infantil, a maximização do lucro
a qualquer custo, o advento da tecnologia, o desemprego, estratégias agressivas de vendas agressivas, as necessidades e novos padrões de consumo precisam ser debatidas. Faz-se necessário uma reflexão em sala sobre consumo de
marcas e a qualidade das mesmas, durabilidade dos produtos, a adequação ao
uso e ao preço da mesma maneira se discutir os direitos do consumidor.
O tema da sexualidade que está diretamente relacionada a vida e a saúde,
questões de gênero, a ênfase ao papel social de homens e mulheres, estereótipos e preconceitos na relação entre ambos; discussões relacionadas às doenças
sexualmente transmissíveis e sobretudo, a gravidez na adolescência. Portanto:
A sexualidade torna-se um assunto de grande importância quando visualiza,
não apenas a reprodução humana, mas também a busca do prazer. A
discussão deve estender-se além da dimensão biológica, perpassando
também pelas dimensões psíquica e sociocultural. (DARIDO, 2012, p.86).

Dentro da Educação Física pode haver uma aproximação com o tema
a partir do momento onde se enfoca o corpo e/ou a construção de uma “cultura corporal”, cujos os principais valores incidem sobre a beleza, a estética
corporal e gestual, assim como questões de gênero e da coeducação.
Para Darido (2012) se torna fundamental se identificar e discutir questões trazidas pelos alunos, no sentido de se manter uma postura crítica e reflexiva de forma que os valores dos educadores não sejam explicitados e vistos
como verdadeiros. Dentro disso, pode se utilizar de metodologias com notícias trazidas pela mídia dirigidas a adolescentes e que discutem a sexualidade.
Lembrando que as abordagens dos contextos precisam considerar a
faixa etária dos alunos e se é recomendado nessas situações o trabalho para
combater atitudes preconceituosas, pois nas aulas mistas como geralmente é
o caso da Educação Física na Educação Infantil há situações repletas de relações de gênero, ou seja, uma construção social e cultural do masculino e do
feminino.
Nesse caso muitas vezes os valores preconceituosos são apontados
nas atitudes cotidianas dos alunos como o caso do jogo de futebol, que por ser
considerada uma modalidade esportiva tradicionalmente masculina, na maioria das vezes as meninas quando a praticam são geralmente estigmatizadas.
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Outro exemplo vem a ser a dança para os meninos. Onde nessa situação o educador precisa se atentar e devendo se estimular a reflexão sobre a
relatividade de concepções associadas ao sexo masculino e feminino; trazendo
a importância do respeito mútuo entre ambos, combatendo atitudes sexistas
como o machismo e a misoginia durante as práticas.
Essa concepção de coeducação precisa estar verdadeiramente presente nas aulas, de tal modo, que meninos e meninas vivenciem as mesmas
práticas, já discutam e discutindo e entendam a questão das diferenças e busquem a formação de equipe, a boa conivência pelo diálogo e a busca da cidadania.
O conceito de coeducação pode ser nesse momento entendido:
[...] como um processo pelo qual meninos e meninas, rapazes e moças
vivenciam um plano educacional para um melhor e mais harmônico
desenvolvimento da personalidade, favorecendo a educação recíproca
de uns pelos outros e levando em consideração as realidades locais e
pessoais. Isto tendo presente os fins e o método do Escotismo. A coeducação
não é, portanto, simplesmente uma questão de reunir crianças e jovens de
ambos os sexos. (UEB, 1982, p.1).

Por fim, passemos a dinâmica do conceito de saúde, onde os PCNs fundamentam sua importante concepção no exercício da cidadania, argumentando que é preciso capacitar os sujeitos a se apropriarem de conceitos, fatos,
princípios, tomar decisões, realizar ações e gerar atitudes saudáveis na realidade em que estão inseridos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Se entende a partir dos teóricos estudados que a efetividade de um
ensino de qualidade, perpassa pela diversificação dos conteúdos, onde se é
necessário se aprofundar os conhecimentos, ou seja, aborda-los nas três
dimensões, que compõe diferentes aspectos e suas significações que são a
dimensão procedimental), a dimensão atitudinal e a dimensão conceitual.
Os temas transversais vão além de se enfocar o esporte, a ginástica, a
dança e a lutas, pode se assim trazer a sua abordagem na cultura, a sua
importância para criação de equipe e noções de respeito.
O papel da Educação Física perpassa os valores subjacentes, ou seja,
quais as atitudes os alunos poderiam vir a cultivar e lhe dando o direito de
saber o porquê e para que se realizar este ou aquele movimento, e ainda, quais
conceitos estão relacionados a esses procedimentos. Entretanto, é necessária
a superação da perspectiva fragmentada, que envolve a quase ausência do
trabalho pedagógico com temas transversais.
Em sua prática didática o educador pode incentivar seus alunos a
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debater a necessidade da busca pelo corpo perfeito e quais os estereótipos por
detrás disso. E como as atividades físicas garante uma vida saudável. Pode
ainda nessa oportunidade tratar de temas como a alimentação saudável, a
obesidade, práticas de esportes e exercícios físicos, etc.
Dessa forma, essas ações podem ser consideradas Como objetivos
educacionais, pois se busca além de ser conhecer, discutir, se conscientizar e
ainda instrumentalizar os alunos na pratica de hábitos saudáveis.
Conclui-se que no universo da Educação Física, essa proposta de
inclusão dos temas transversais pode ser construída a partir da perspectiva de
associação com os problemas sociais presentes na nossa sociedade no sentido
de partir de aí se construir uma iniciativa cidadã e com perspectivas de respeito
ao próximo.

REFERÊNCIAS
ARAÚJO, U. F. Apresentação à edição brasileira. In: BUSQUETS, M. S.
et al. Temas transversais em educação: bases para uma formação integral.
São Paulo: Ática, 1998.
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares
Nacionais. Educação Física, 3o e 4o ciclos. Brasília: MEC, 1998. v. 7
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares
Nacionais: Educação Física, 1o e 2o ciclos. Brasília: MEC, 1997. v. 7
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN). Lei Federal n.º 9.394, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm. Acesso 21 mar 2021.
BUSQUETS, M. S. et al. Temas transversais em educação: bases para uma
formação integral. São Paulo: Ática, 1998.
DARIDO, Suraya Cristina. Temas transversais e a educação física escolar.
In: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA. Prograd. Caderno de formação: formação de professores didática geral. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2012. p. 76-89, v. 16.
.

77

PLURALIDADE DE SABERES - VI

DARIDO, S. C. et al. Educação Física, a formação do cidadão e os parâmetros curriculares nacionais. Revista Paulista de Educação Física, v. 15, n. 1,
p. 17-32, jan./jun. 2001.
RUTHS, Elton Vicente. A Educação Física na escola e a interdisciplinaridade. In: PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Superintendência
de Educação. O professor PDE e os desafios da escola pública paranaense,
2016. Curitiba: SEED/PR., 2016. V.1. (Cadernos PDE). Disponível em:
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_edfis_unicentro_eltonvicenteruths.pdf. Acesso 22 mar 2021.
SOARES, C. L. et al. Metodologia do ensino de Educação Física. São
Paulo: Cortez, 1992.
TEIXEIRA, Erick Dias. Educação Física: planejamento e propostas de aulas
para o Ensino Fundamental baseadas nos temas transversais dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Educação Pública, v. 20, nº 8, 3 de março de
2020.
Disponível
em:
https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/20/8/educacao-fisica-planejamento-e-propostas-de-aulas-para-o-ensinofundamental-baseadas-nos-temas-transversais-dos-parametros-curricularesnacionais Acesso 14 out. 2020.
UEB –União dos Escoteiros do Brasil, “CoEducação (Encontro de Chefes do
Cone Sul e Brasil) ”, Sempre Alerta,vol. 1, p.2Dec.1981
VASCONCELLOS, C. S. Planejamento: plano de ensino-aprendizagem e
projeto educativo. São Paulo: Libertad, 1995

78

PLURALIDADE DE SABERES - VI

EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRA: CONTEXTUALIZAÇÃO E
ANÁLISE DOS DADOS DE UMA DÉCADA (2001-2010)
Jeferson Odair Diel
Aumeri Carlos Bampi
José Luiz Müller
1 Introdução
Este estudo tem como objetivo realizar uma breve retrospectiva sobre
a Educação Superior brasileira e o modelo e estrutura predominantes em evidência, em um período recente da história do Brasil. Os dados oficiais utilizados na análise correspondem aos anos de 2001 a 2010, e foram publicados em
2012.
Nesse período, aconteceram várias mudanças e ações na Educação
Superior brasileira em âmbito governamental, especialmente no governo federal. Mudanças relacionadas ao acesso em instituições privadas via Programa
Universidade para Todos - PROUNI e do Fundo de Financiamento Estudantil – FIES, ações de acesso (cotas, notas do ensino médio e Exame Nacional
do Ensino Médio - ENEM) e permanência nos cursos de graduação e pósgraduação (bolsas, auxílios alimentação e moradia), continuidade da expansão das Universidades Federais, via Programa de apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI, a partir de 2007,
bem como das Estaduais e Municipais. Muitas dessas Instituições de Educação Superior - IES ampliaram também o acesso ao ensino a partir do modelo
multicampi, constituindo, dessa forma, maiores ações da Universidade para
com a sociedade, estabelecendo relações entre ambas.
Este artigo analisa dados quantitativos da trajetória da Educação Superior nos anos de 2001 até 2010. Para tanto, associa os dados ao histórico
recente da Educação Superior brasileira, observando suas características peculiares e as políticas públicas emanadas do poder federal.
2 A Educação Superior no Brasil: notas introdutórias
A Educação Superior no Brasil foi tema em diversos momentos na
constituição da sociedade nacional e nas decisões governamentais, na tentativa de implantar, manter, ou definir uma missão frente à sociedade e, ao
mesmo tempo, estabelecer instituições e ações.
Segundo Sampaio (2000) foi com a chegada da Família Real em 1808
que foram implantadas atividades de Educação Superior, mantendo um ritmo
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de crescimento lento e adequado à formação elitista das necessidades do Império. Com o advento da República em 1891 ocorre a abertura a ação privada,
segundo Martins (2002), com vistas a atender as elites e os anseios da Igreja
Católica.
Para Souza (1996), na história da Educação Superior brasileira podem ser destacados momentos que remontam ao início do século XX até a
década de 1970: 1) a criação das universidades na Primeira República (embora
não tenham se consolidado); 2) a tentativa de modernização da Educação Superior na Era Vargas, o que não ocorreu devido à política autoritária; 3) o
projeto liberal da criação da Universidade de São Paulo e do Distrito Federal,
que manifesta a ascensão da burguesia urbana sobre as oligarquias rurais; 4) a
tentativa de implantação de uma Educação Superior pública modernizada,
autônoma, democrática e alinhada aos anseios do país que teve interrupção
abrupta com o advento da ditadura militar. Esta fase pode ser sintetizada na
criação do Instituto Tecnológico da Aeronáutica - ITA, do Centro Brasileiro
de Pesquisas Físicas- CBPF e da Universidade de Brasília - UnB; 5) a modernização autoritária pelo regime militar, que se iniciou em 1968
(SOUZA,1996).
Não obstante, os diversos empecilhos e condições estruturais da sociedade brasileira e a ausência de um Sistema Nacional de Educação- SNE organicamente constituído (SAVIANI, 2010), os quais levaram à implantação
tardia da Educação Superior, não foram suficientes para frear seu crescimento,
especialmente no final da segunda metade do século XX, quando a Educação
Superior foi pressionada socialmente, com vistas à expansão, condição básica
para a constituição de uma sociedade com maior grau de pertencimento ao
mundo moderno.
Embora o crescimento da Educação Superior tenha ocorrido, trouxe
consigo todas as mazelas e problemas da sociedade e da política que a constituía, sendo elitista e excludente. Não que houvesse ausência de tentativas e
ações em contrário para torna-la laica, pública, gratuita e universalizada. Um
desses movimentos criou a União Nacional dos Estudantes – UNE em 1938,
juntamente a um grupo de intelectuais brasileiros que também lutavam pela
educação pública. A UNE passou a atuar de forma política mais intensa nas
décadas de 1950 e 1960 pela reforma universitária, em defesa da educação
superior pública e outras bandeiras traduzidas e reinterpretadas no Brasil a
partir do Manifesto de Córdoba (CAMARGO, 2018).
No fim do século XX, a Educação Superior chega orientada e direcionada politicamente por rumos mais intensamente privatizantes. Imperando
a tendência de que seria tratada como serviço e não como direito social, houve
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tendência à massificação, em detrimento da universalização pública. Nesse
quesito, a universidade brasileira é uma representação das forças políticas da
própria sociedade.
Assim, além dos momentos elencados por Souza (1996), é possível
acrescentar à análise outros dois momentos marcantes da Educação Superior,
em períodos recentes: a intensificação da abertura a instituições privadas, que
havia sido fortalecida no período ditatorial, e que obteve crescimento vertiginoso, em especial a partir de meados da década de 1990 com a posterior formação de conglomerados educacionais e, por fim, a reestruturação e expansão
das ações das instituições públicas federais, iniciado a partir de 2007 com o
programa REUNI.
Em relação à década de 1990, é preciso explicitar que a Educação
Superior brasileira seguiu o ideário neoliberal, alicerçada pelas políticas do
governo de Fernando Henrique Cardoso (1995 - 2003) e os que o sucederam,
sendo constituída, em sua maioria, por instituições de Ensino Superior privadas, característica que se afirmou mesmo durante os governos petistas de Lula
e Dilma com proveito do PROUNI e do FIES (DAVIES, 2016).
No tocante à Educação Superior, Santos (2010) afirma que as universidades são instituições que constituem um “campo social muito fraturado”,
uma vez que são frequentemente expostas a conflitos de setores com interesses
contraditórios e, muitas vezes, ficam à mercê de propostas político-partidárias
neoliberais. Isso acarretou à Educação Superior brasileira um grande número
de instituições particulares voltadas ao ensino de graduação e pós-graduação
(especializações), enquanto a pesquisa ficou a cargo das IES públicas.
Em vez de democratização, houve massificação e depois, já no período da
alegada pós-massificação, uma forte segmentação do ensino superior com
práticas de autêntico dumping social de diplomas e diplomados, sem que
nenhuma medida antidumping eficaz tenha sido tomada (SANTOS, 2010,
p. 67).

Na década de 2000, mais propriamente em 2007, o governo Lula implanta o programa REUNI e tem início a expansão de vagas públicas federais
no ensino superior, buscando superação do contexto de estagnação que vigorava no setor há décadas. Ressalta-se que o programa teve como base o aumento de vagas de ingresso, a redução da evasão, a ocupação de vagas ociosas,
a reestruturação curricular, a busca de inovação pedagógica, a conexão entre
graduação e pós-graduação, com vistas à promoção da qualidade, a mobilidade acadêmica e o compromisso social. Ademais, há também a partir do
REUNI a interiorização das ações da Educação Superior com criação de novas universidades, campi e cursos de graduação e pós-graduação stricto sensu,
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o que levou à criação ou transformação de diversas instituições em universidades multicampi.
3 A LDBEN, o Plano Nacional de Educação - PNE 2001-2011 e a universidade
Dez anos se passaram da abertura democrática brasileira para que
fosse publicada a Lei nº 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN. Esta se constitui como base legal para os direcionamentos do desenvolvimento educacional no país e determina normas básicas para todos os segmentos do ensino, do infantil ao superior. A referida legislação se apresenta como uma tendência no governo para instituir mecanismos e ferramentas que possibilitem incrementar a educação no país, principalmente para a melhoria das estatísticas nacionais frente aos indicadores de desenvolvimento humano, situação na qual a educação, em especial a de nível
superior, figurava de maneira negativa em comparação a outros países da região e do mundo.
Consoante a essa legislação, também foi publicada a Lei nº
10.172/2001, que concretizou o Plano Nacional da Educação - PNE, o qual
teve duração de dez anos (2001-2011) e estabeleceu os objetivos e metas em
todos os ramos da educação no Brasil. No documento, está descrito que as
Instituições de Educação Superior deveriam receber cuidado especial, principalmente no que tange às universidades e centros de pesquisa, uma vez que
não havia dúvidas de que a produção do conhecimento é a base do desenvolvimento tecnológico e científico e retroalimenta a educação básica.
O PNE determinava que houvesse um Sistema de Educação Superior
constituído por um conjunto de instituições para atender a diversas demandas
da sociedade e funções especializadas. A universidade brasileira devia, portanto, fundamentar as estratégias desse sistema por meio da execução das atividades que lhe foram atribuídas na Carta Magna, através do ensino, pesquisa
e extensão.
O núcleo formado pelas universidades teria como papel fundamental
auxiliar no desenvolvimento do país e na minimização dos desequilíbrios regionais, atuando de maneira cooperativa junto às instituições de ciência e tecnologia. Para isso, deveria utilizar as ações de ensino, pesquisa e extensão com
vistas a superar desigualdades sociais e desequilíbrios regionais.
O PNE colocava a universidade em posição privilegiada, como posto
de reflexão e pesquisa, constituindo o principal instrumento de “transmissão
da experiência cultural e científica acumulada pela humanidade”, sendo cria-
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dora e receptora de conhecimentos, simultaneamente. Isso também demonstra que existe uma grande necessidade de expandir as universidades públicas
para atender às novas demandas de alunos, pesquisa e pós-graduação, sempre
visando ao alinhamento com o seu papel constitucional.
A Lei nº 10.172/2001 também salientava que a Educação Superior
teria um papel fundamental para divulgar e servir de base para o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos conhecimentos dos professores da Educação Básica, procurando firmar um compromisso com o Sistema Nacional de Educação. No entanto, o PNE proposto não foi seguido, pois os governos optaram
por instituir e seguir seus próprios programas, parcialmente alinhados com o
Plano proposto.
Malnic e Steiner (2006) afirmam que a Educação Superior, no Brasil
e no mundo, tem hoje um desafio constituído por três partes:
1 – Preservar os valores acadêmicos tradicionais, entre os quais a realização
da pesquisa básica e a promoção das habilidades gerais da mente. 2 –
Atender as demandas da sociedade, como o desenvolvimento econômico e
o bem-estar social. 3 – Desbravar novos meios e caminhos, como a
integração da tecnologia da informação, o ensino de massa e o ensino à
distância (MALNIC; STEINER, 2006, p. 9).

Esses desafios, dada a constante justificativa de que o Estado não é
capaz de suportar toda a demanda por Educação Superior, demonstram um
fato visível na grande quantidade de instituições particulares que ofertam cursos no Brasil, uma vez que os gestores governamentais foram assumindo cada
vez mais a ótica neoliberal do Estado mínimo. Tal situação ocorre por força
da influência do Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional - FMI sobre
as políticas públicas para a educação brasileira e internamente por força dos
grupos interessados na Educação Superior enquanto oportunidade de ampliação dos negócios e que possuíam representantes no legislativo federal (LIMA,
2011). Assim, diferente da Europa, onde a massificação ocorreu, em sua maioria, por meio da universalização como direito em instituições públicas, no
Brasil o estrondoso crescimento, que não pode ser considerado universalização, incidiu em Instituições de Educação Superior - IES privadas e em cursos
noturnos.
Segundo Ferronatto (2008), a questão do ensino noturno é outra característica marcante da Educação Superior no Brasil, em que grande parte da
população estudantil só ingressa no Ensino Superior se houver oferta de vagas
nesse período.
Como essas demandas são, geralmente, direcionadas pelas exigências
voláteis do mercado de trabalho e formação de mão de obra ocorre que, no
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Brasil, existe um “favorecimento dado às universidades privadas”, o qual “decorre de elas se adaptarem muito mais facilmente às novas condições e imperativos” (SANTOS, 2010, p. 31).
[...] esta pressão produtivista desvirtua a universidade até porque certos
objetivos que lhe poderiam estar mais próximos tem sido esvaziados de
qualquer preocupação humanista ou cultural [...]. Do mesmo modo, a maior
autonomia que foi concedida às universidades não teve por objetivo
preservar a liberdade acadêmica, mas criar condições para as universidades
se adaptarem às exigências da economia (SANTOS, 2010, p. 26-27).

A Educação Superior no Brasil ainda parece, segundo Malnic e Steiner (2006), não ter firmado completamente a ideia de que o modo como o
conhecimento é criado na universidade não é diretamente aplicável à intervenção social direta, pois: “tanto a empresa quanto a intervenção social precisam dos formados por uma universidade que, por meio da criação de conhecimento, fornece um ensino diferenciado” (MALNIC; STEINER, 2006, p.
21).
O papel da universidade, para Darcy Ribeiro um dos criadores da
UnB, indissocia-se da criação de uma consciência crítica, pois: “a universidade é uma instituição social fundamental, prenhe de ideologias e interesses,
portanto, politizada, com a missão de nortear o desenvolvimento autônomo
de sua nação” (RIBEIRO; MATIAS, 2006, p. 202).
4 Análise dos dados sobre uma década da Educação Superior brasileira
(2001-2010)
Sguissardi (2004) demonstra, em seus estudos, que a Educação Superior tem recebido cada vez mais influência de setores externos, em especial a
indústria (grandes corporações), os quais têm ganhado cada vez mais poder
para direcionar a missão e os “produtos” das universidades, de modo que: “a
margem de autonomia institucional (em particular sua autonomia substantiva)” (SGUISSARDI, 2004, p. 14) foi se reduzindo paulatinamente, e o mercado e sua representação no Estado têm aumentado a capacidade de impor a
própria lógica de interesses e, no caso brasileiro, o Estado é influenciado sobremaneira por interesses privados.
As estatísticas nacionais da Educação Superior também demonstram
que existe uma forte tendência para esse atendimento às demandas de mercado, principalmente quando se observa a grande quantidade de cursos noturnos ofertada no país, ainda que tais cursos sejam para atendimento às classes
mais baixas, que trabalham em período diurno.
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Gráfico 01: Proporção de matrículas dos cursos superiores presenciais por turno
e categoria administrativa entre 2000 e 2010.

Fonte: INEP (2012, p. 46).

Nota-se, no gráfico 01, que as IES municipais e privadas apresentam
a maioria absoluta de seus cursos em período noturno, com 76,2% e 72,8%,
respectivamente, em 2010. Em contrapartida, as IES Federais são o oposto
dessa configuração, com 71,6% dos cursos diurnos, ao passo que as estaduais
são praticamente divididas ao meio, com sutil maioria dos cursos ofertados
durante o dia.
De forma complementar, pode-se demonstrar que, no mesmo período, houve um grande crescimento do número de instituições privadas, conforme pode ser visto na tabela a seguir:
Tabela 01: Evolução do número de IES no Brasil por categoria administrativa

Fonte: INEP (2012, p. 30).
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Observa-se que, no ano de 2010, 88,3% das Instituições de Educação
Superior eram privadas, enquanto apenas 4,2% eram federais, 4,5% estaduais
e 3% municipais. Embora o número de instituições privadas tenha sofrido uma
diminuição em relação ao seu percentual no ano de 2009, considerando o período de 2001 a 2010, nota-se que houve um crescimento aproximado de 73%,
saltando de 1208 para 2100, com uma taxa média de 99 novas instituições por
ano no país. É necessário, ainda, lembrar que muitas instituições privadas foram incorporadas ou tiveram fusões, situação que mascara esse número.
Já as instituições federais e municipais cresceram bem menos quanto
ao número, 47% e 33%, respectivamente. Em contrapartida, as IES estaduais
superaram a quantidade de federais no ano de 2010, totalizando um crescimento percentual bastante próximo ao identificado nas privadas, saltando de
63 para 108, um crescimento aproximado de 71%.
Embora as IES estaduais estejam em número maior que as federais,
segundo os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira - INEP/MEC, as estaduais ainda não conseguem contemplar
uma quantidade superior de alunos quando comparadas às federais. Uma das
questões a ser observada é que a incumbência constitucional da Educação Superior é atribuída à União. Além disso, nem todos os Estados realizam investimentos em Educação Superior e, por último, a rede federal de IES abrange
todo o território, tendo pelo menos uma unidade em cada um dos Estados da
federação.
Basta observar a tabela 02, a seguir, para verificar que, no ano de
2010, o número de ingressantes nas IES estaduais (141.413) equivalia a menos
da metade do número de estudantes das federais (302.359). Mesmo somando
o número de ingressantes em IES estaduais e municipais, não se alcança os
60% dos que ingressaram nas IES federais.
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Tabela 02: Evolução do número de ingressos em IES (todas as formas) por categoria administrativa no Brasil entre os anos de 2001 a 2010.

Fonte: INEP (2012, p. 40).

É interessante observar a grande discrepância que existe entre a quantidade de ingressantes nas IES privadas e públicas, haja vista que, no ano de
2010, ingressaram 475.884 alunos nas públicas contra 1.706.345 nas IES privadas. O número de ingressantes na Educação Superior pública corresponde
a 28% dos que ingressam no sistema privado. Neste ponto, é evidenciada uma
característica marcante da Educação Superior brasileira atual.
Esse perfil, com impressionante presença do sistema privado, também
se reflete nos tipos de curso nos quais os alunos se matriculam. As IES privadas têm priorizado, fundamentalmente, os cursos de bacharelado, que possuem maior status, são mais atrativos, rentáveis financeiramente e direcionados a atender principalmente às necessidades de mão de obra no mercado de
trabalho, conforme pode ser visto na tabela a seguir:
Tabela 03: Evolução do número de matrículas por modalidade de curso

Fonte: INEP (2012, p. 43). (A categoria “não aplicável” corresponde à área básica de curso).

87

PLURALIDADE DE SABERES - VI

Entretanto, a evolução no número de matrículas também ocorreu no
espaço público, embora de maneira não tão expressiva quanto nas IES privadas. Para Ferronatto (2008), a expansão de universidades estaduais remete ao
que pode ser considerado um dos fenômenos mais significativos das alterações
morfológicas da Educação Superior do Brasil entre os anos de 2001 a 2010: o
aumento gradual do número de universidades. O mesmo autor destaca o surgimento e expansão da UNEMAT, UEMS e UEG, na região Centro-Oeste,
colocando estrategicamente novos campi nas cidades do interior de seus Estados, por adotarem o modelo organizacional multicampi, seguido posteriormente pelas instituições federais.
Tabela 04: Evolução do número de Instituições de Educação Superior
por organização acadêmica

Fonte: INEP (2012, p.32).
(Foram consideradas: as universidades, colégios superiores,
institutos integrados e colégios de tecnologia).

Esses dados, se analisados superficialmente, podem dar a falsa impressão de que as universidades estão em desvantagem em relação às demais
instituições, pois sua quantidade cresceu 21% no período de 2001 até 2010,
enquanto os Centros Universitários, Faculdades e Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia – IFs / Centros Federais de Educação Tecnológica - CEFETs cresceram 90%, 77% e 42%, respectivamente. Contudo, cabe
salientar que as denominadas universidades representaram 52% de todas as
matrículas de graduação no ano de 2010, conforme a tabela a seguir. Embora
os Centros, Faculdades e IFs/CEFETs tenham crescido em quantidade, os
cursos que oferecem não atingem a mesma quantidade de matrículas das universidades.
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Tabela 05: Evolução da participação percentual de matrículas de graduação
por organização acadêmica

Fonte: INEP (2012, p. 33).

Conhecendo essa realidade e considerando a necessidade de expandir
a educação para alcançar o desenvolvimento nacional, o legislador brasileiro
tratou de tornar obrigatória a oferta de vagas para período noturno nas IES
públicas, o que foi feito por intermédio da Lei nº 9.394/1996, a LDBEN. Entretanto, a leitura do referido texto legal deixava, intencionalmente ou não,
uma enorme lacuna: apesar de instituir a obrigatoriedade da disponibilidade
de período noturno com a mesma qualidade dos demais períodos, (art. 47, §
4º) isso deveria ser feito “garantida a necessária previsão orçamentária”.
A LDBEN exprime as finalidades da Educação Superior no Brasil em
seu art. 43, no qual se pode vislumbrar a abordagem de aspectos voltados para
o ensino, pesquisa e extensão, além do incentivo ao desenvolvimento social,
cultural e artístico.
Art. 43. A educação superior tem por finalidade: I – estimular a criação
cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento
reflexivo; II – formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento,
aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no
desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação
contínua; III – incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica,
visando ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão
da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio
em que vive; IV – promover a divulgação de conhecimentos culturais,
científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e
comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de
comunicação; V – suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural
e profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os
conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual
sistematizadora do conhecimento de cada geração; VI – estimular o
conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os
nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e
estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; VII – promover a
extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das
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conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica
e tecnológica geradas na instituição (LEI nº 9.394, 1996).

Na LDBEN, está expressa a caracterização fundamental para nomear
uma instituição como universidade, salientando que: “as universidades são
instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível
superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano”
(LEI nº 9.394, 1996). Salienta, ainda, que os próprios critérios de seleção devem levar em conta a orientação do ensino médio, conforme o art. 51:
Art. 51. As instituições de Educação Superior credenciadas como
universidades, ao deliberar sobre critérios e normas de seleção e admissão
de estudantes, levarão em conta os efeitos desses critérios sobre a orientação
do ensino médio, articulando-se com os órgãos normativos dos sistemas de
ensino (LEI nº 9.394, 1996).

Além disso, para ser enquadrada como universidade, a instituição
precisa apresentar ao menos um terço do corpo docente com titulação de mestrado ou doutorado, um terço em regime de tempo integral e produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural quanto regional e nacional.
A universidade também goza de autonomia para gestão administrativa, financeira e pedagógica, embora deva respeitar as diretrizes mínimas para
os cursos e legislação pertinente à administração pública.
Parágrafo único. Para garantir a autonomia didático-científica das
universidades, caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa decidir,
dentro dos recursos orçamentários disponíveis, sobre: I – criação, expansão,
modificação e extinção de cursos; II – ampliação e diminuição de vagas; III
– elaboração da programação dos cursos; IV – programação das pesquisas e
das atividades de extensão; V – contratação e dispensa de professores; VI –
planos de carreira docente (LEI nº 9.394, 1996).

Segundo Ferronatto (2008), isso não foi feito em termos práticos ou,
pior ainda, foi feito às avessas. Quando se analisa a Educação Superior durante os oito anos subsequentes à entrada em vigor da referida lei, no ano de
1996, as universidades públicas foram simplesmente “sucateadas”, expressão
que manifesta a completa ausência de investimento no setor: houve pesados
cortes de verbas, ausência de concursos públicos para professores ou funcionários técnico-administrativos. Concomitantemente, um enorme volume de
recursos foi destinado à expansão da Educação Superior particular, sob notória falta de políticas efetivas de assistência ao estudante.
Não somente Ferronatto (2008), mas também autores como Freitas
(1999), acreditam que uma das características mais importantes da Educação
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Superior no Brasil, iniciada no final da década de 1970, é a ênfase das reformas, no sentido de adequar o sistema educacional ao processo de reestruturação produtiva do país e aos novos rumos do “Estado mínimo”, que propõe o
desencargo do oferecimento da Educação Superior pública e gratuita.
5 Acesso, permanência, aumento de matrículas e do número de universidades
Outro aspecto da Educação Superior brasileira na década estudada
(2001-2010) é a grande diferença que existe entre a quantidade de pessoas que
ingressam e as que concluem os cursos superiores. Conforme as tabelas a seguir, pode-se verificar que um total de 2.182.229 pessoas ingressaram no ensino superior no ano de 2010, no sistema público ou privado, enquanto apenas
973.839 concluíram os estudos no mesmo ano.
Tabela 06: Evolução do número de ingressantes em IES por categoria administrativa

Fonte: INEP (2012, p. 40).
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Tabela 07: Evolução do número de concluintes de cursos superiores
por categoria administrativa

Fonte: INEP (2012, p. 42).

De maneira geral, o histórico revela uma proporção média de aproximadamente 38% de ingressantes que concluem os cursos. Quando se calculam
os números separadamente entre instituições públicas e privadas, também é
possível verificar que o número de concluintes é, em média, menor nas privadas (36%) do que nas IES públicas (49%). Essa diferença pode ser atribuída a
diversos fatores, que vão desde a dificuldade de pagar as mensalidades até o
fato de muitos pedirem transferência para IES públicas, ou mesmo falhas de
concepção e metodologia do modelo pedagógico adotado no país. Além
disso, é também necessário perguntar quem é o professor da Educação Superior brasileira, qual é a sua formação e preparação, suas condições de trabalho
e carreira.
A falta desses dados não permite traçar um perfil da docência da Educação Superior brasileira, situação que compromete a possibilidade da caracterização do ensino Superior nesse quesito, uma vez que não se conhece com
precisão seus agentes estruturantes: os docentes. Nessa direção, sabe-se que há
forte deficiência formativa e que a legislação não estabelece critérios precisos
sobre quem pode ser docente do Ensino Superior. Isso fica a cargo das políticas de cada instituição, situação que dificulta a docência.
Com referência aos números apresentados, tanto no que se refere ao
número de IES (todas as categorias administrativas) quanto ao número de in-
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gressantes e formandos nos cursos da Educação Superior, é provável uma mudança significativa desses números nos próximos anos, devido aos seguintes
indicadores:
1) Pelo incentivo do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), que é um
programa do Ministério da Educação destinado a financiar a graduação na
Educação Superior de estudantes matriculados em instituições não gratuitas
e, que está à disposição ao financiamento para os estudantes matriculados
em cursos superiores que tenham avaliação positiva nos processos
conduzidos pelo MEC. 2) Pela instituição do Programa de Apoio a Planos
de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni) pelo
Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, que é uma das ações que integram
o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e que tem como principal
objetivo ampliar o acesso e a permanência na Educação Superior. 3) E,
também pela expansão da Rede Federal de Educação Superior que teve
início em 2003 com a interiorização dos Campi. Segundo o site institucional
do MEC, o número de municípios atendidos pelas universidades federais
passou de 114 em 2003 para 237 até o final de 2011 (MEC, 2012).

Assim, no conjunto de novas ações, no ano de 2005, foi criado o Programa Universidade para Todos - PROUNI, por intermédio da Medida Provisória nº 213, de 10 de setembro de 2004, transformada na Lei nº 11.096/05,
em 13 de janeiro de 2005. Este programa integrou a Reforma Universitária,
criada pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), juntamente com
as propostas de ampliação das universidades federais, implantação do sistema
de cotas para estudantes de escolas públicas e cotas para negros e indígenas
nas IES públicas. O programa tem o intuito de oportunizar o ingresso dos estudantes de escolas públicas e/ou particulares nas quais tenham sido bolsistas
integrais, bem como dos professores não graduados da rede pública, que tenham interesse em atuar na área de licenciatura, nos cursos de IES públicas e
privadas.
Gráfico 02: Aumento do número de Universidades Federais entre os anos de 2003 até 2010

Fonte: MEC (2012).
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Conforme o gráfico anterior é possível observar que, no tocante à expansão, desde o início do programa, foram criadas 14 universidades até o ano
de 2010. Segundo o MEC, mais de 100 novos campi possibilitaram a ampliação de vagas e a criação de novos cursos de graduação. Esses dados refletem
a concretização do REUNI, instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de
2007, durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011). O documento apresenta, como um de seus objetivos, dotar as universidades federais
das condições necessárias à ampliação do acesso e permanência na Educação
Superior.
6 Modelo universitário brasileiro: qual modelo?
O Brasil não apresentou, em fins da primeira década do século XXI,
um modelo claramente definido de Universidade ou do que seria sua Educação Superior. Existe a declaração da legislação mencionada e a previsão constitucional de que “as universidades gozam de autonomia didático-científica,
administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio
de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” (BRASIL, CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988, art. 207). Entretanto, essa conceituação é insuficiente para delimitar o cunho filosófico, ideológico e organizacional que determina o perfil de um modelo universitário brasileiro. Referindo-se à autonomia, a situação ainda é altamente controversa entre universidades e governos.
Malnic e Steiner (2006) afirmam, em seus estudos, que o Brasil seguiu
o modelo francês vigente no século XIX, com as chamadas “grandes escolas”,
ao invés das universidades, que só foram implantadas a partir da década de
30, “criadas nos moldes das universidades italianas e alemãs, recebendo depois, na reforma de 1968, tinturas do modelo americano” (MALNIC; STEINER, 2006, p. 86) e, mais recentemente, adotou a iniciativa privada como
estratégia para a tentativa de massificação da Educação Superior, com a desresponsabilização parcial do Estado brasileiro na oferta desse bem público.
Fávero (2006, p. 19) afirma que a universidade, em nosso país, não
surgiu “para atender às necessidades fundamentais da realidade da qual era e
é parte; mas pensada e aceita como um bem cultural oferecido a minorias”,
ressaltando que o espaço acadêmico precisa se concretizar como um espaço
de investigação e produção do conhecimento, visando a responder às necessidades sociais, embora exista um grande distanciamento, por exemplo, entre a
graduação e a pós-graduação. Paula (2009) afirma que, enquanto a graduação
se autodenomina pública e democrática, a pós-graduação é elitista e torna-se
cada vez mais seletiva à sombra da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES e do Conselho nacional de Desenvolvimento
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Científico e Tecnológico -CNPQ, denotando uma franca “ausência de identidade da universidade brasileira no contexto do neoliberalismo” (PAULA,
2009, p. 81).
O Estado Brasileiro tem promovido diversos programas de financiamento, bolsas e projetos para fazer com que haja cada vez maior acessibilidade
ao nível superior de estudos. De acordo com Paula (2009), isso demonstra que
a Educação Superior está passando a ser concebida como um serviço, e não
como um dever/direito, o que lhe tira gradualmente o caráter público e o enquadra na condição de “coisa”, produto a ser negociado por uma empresa ou
corporação.
Se não for controlado, o endividamento dos estudantes universitários será a
prazo uma bomba relógio. Estamos a lançar num mercado de trabalho cada
vez mais incerto, uma população onerada pela certeza de uma dívida que
pode levar 20 anos para saldar (SANTOS, 2010, p. 69).

Em contrapartida, Paula (2009) afirma que a educação, em especial o
nível superior, não pode se abster de captar recursos no meio privado, mas é
necessário que haja maior abertura para a aplicação desses recursos. Nesse
aspecto, Fialho (2005) demonstra que as instituições privadas têm constituído
diversas formas de organização, principalmente com as fusões, incorporações
e formação de conglomerados educacionais.
O termo conglomerado, consagrado por Florestan Fernandes, conforme
reconhecido pela historiadora Otaíza Romanelli (1986, p. 255) passou a
indicar a via régia de acesso à representação que se fez da Universidade
Brasileira. Apesar da presença de outros termos em algumas referências
encontradas na literatura, todos remetem ao mesmo processo de
constituição do modelo universitário implantado no país: agregação de
escolas, reunião de estabelecimentos, incorporação de unidades, etc.
(FIALHO, 2005, p. 26).

Fávero (2006) considera que, embora a universidade tenha se expandido no Brasil, ainda existe uma semente estrutural que atrapalha o desenvolvimento e a inovação, visto que o sistema parece não estar suficientemente
apropriado para o cultivo da investigação científica e tecnológica que envolva
as questões nacionais.
Sguissardi (2004) afirma que a tendência é uma superposição de vários modelos universitários e, “ao mesmo tempo, o trânsito para uma universidade – “pública e privada” – neoprofissional, heterônoma e competitiva”
(SGUISSARDI, 2004, p. 1), haja vista que a implantação do modelo universitário no Brasil demonstrou vários problemas de cunho organizacional e acadêmico decorrentes das dimensões funcionais, espaciais e até temporais da
universidade.
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A universidade brasileira é convocada para ser cenário de discussões
que ultrapasse a abstração e a teoria, procurando servir à sociedade a partir do
desenvolvimento do pensamento crítico e teórico, e do encaminhamento de
propostas alternativas para resolver problemas, ratificando a missão da universidade, que se encontra “implicada nas dimensões históricas, políticas, sociais e educacionais dos processos de organização das sociedades e de produção do conhecimento” (FIALHO, 2005, p. 41). Conseguirá, a universidade
brasileira, tal feito?
7 Conclusão
A Educação Superior brasileira viveu, no período estudado (20012010), um momento de forte expansão e crescimento. A morfologia institucional modificou-se e o número de matrículas aumentou significativamente, porém, tal crescimento é apoiado em uma base majoritariamente privada,
mesmo que tenham ocorrido ampliações de IES públicas.
Duas políticas públicas antagônicas convivem na atualidade: a privada iniciada ainda na constituição da República e que foi sendo fortalecida e
aprofundada durante um século, e a Educação Superior pública. A Educação
Superior expressa, portanto, a forte contradição política existente na sociedade
brasileira e com tendências opostas.
Ao contrário do que se pensa, no Brasil, os caminhos institucionais
públicos e privados não são complementares, mas opostos. Assim, ainda que
o setor público tenha passado por recente crescimento com a criação e expansão de novas IES públicas, nos governos Lula (2002-2010) e Dilma (20112014), o número de matrículas no setor privado corresponde a mais de dois
terços, caracterizando a Educação Superior brasileira como fortemente atrelada a instituições privadas e a um modelo de IES produtora de mão de obra,
não de investigação e produção de conhecimento que busque resolver as questões nacionais.
O desenvolvimento da Educação Superior brasileira possui antagonismos, não há uma identidade clara, mesmo tendo um marco legal que a
define. A justaposição e a agregação de escolas mostram também que a junção
de fragmentos das raízes originárias da Educação Superior brasileira não conseguiu constituir-se em um subsistema orgânico, pertencente ao Sistema Nacional de Educação, também ainda não existente, explicitando a problemática
contemporânea do contexto amplo da educação brasileira.
A diversidade institucional na Educação Superior, que poderia ser
algo positivo, na verdade, mostra-se problemática, pois não constitui um todo
organizacional no país. A Educação Superior funciona em sua maioria nos
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cursos noturnos, sem integralidade, e em instituições privadas; no entanto, as
que são denominadas universidades (públicas e privadas no seu conjunto)
ainda oferecem a maior parte das matrículas. Um dos pontos de questionamento é que o conceito “universidade” abriga instituições tão diversas que o
uso genérico esconde a diversidade, as formas de organização, o grau de interação social, inserção territorial, bem como a qualidade das atividades acadêmicas, científicas e formativas desenvolvidas.
A maior oferta de vagas nas IES privadas que teve início na década
de 1990 foi fortalecida por programas como PROUNI e FIES na década seguinte, que fizeram uso da capacidade educativa instalada, o que contraditoriamente manteve as políticas neoliberais de Fernando Henrique Cardoso que
os próprios governos Lula e Dilma em discurso se opunham. É claro que, com
esses programas, muitos brasileiros acessaram a Educação Superior, até então
dificilmente alcançável. Caracterizam-se como “remédios” às nefastas políticas de exclusão dos processos de Educação Superior constituídos durante todo
o século XX e princípio do século XXI, à sombra das políticas do FMI e Banco
Mundial, mas não “curam” e nem reparam o sistema. Em contrapartida, também houve a implantação do REUNI e o crescimento das vagas públicas em
instituições de ensino superior estaduais e municipais, o que foi uma ação de
alta relevância ao fortalecimento da educação superior pública brasileira.
Há muito que se fazer para fortalecer a Educação Superior brasileira
pública, seu compromisso com a resolução dos problemas da sociedade nacional, universalização e construção da qualidade, bem como constituí-la como
subsistema de um necessário Sistema Nacional de Educação brasileira diretamente interligado com a ciência e tecnologia nacional e que responda pelas
demandas e problemas da sociedade brasileira.
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SOCIOLOGIA DA IMAGEM COMO PROPOSTA PEDAGÓGICA:
UTILIZANDO FILME COMO RECURSO DIDÁTICO PARA
ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO1
Elizabete Helena Viana
Felipe Bueno Amaral
INTRODUÇÃO
Este artigo parte de uma concepção muito específica que versa sobre
a possibilidade de socialização por meio da imagem, com pressupostos de não
discriminação e reforço da autonomia dos sujeitos. Para pensá-lo, mobilizamos como pano de fundo a educação com princípios de valorização territorial
(cultural, histórica e contextual) dos indivíduos. Não pretendemos esgotar o
campo da Sociologia da Educação ou da Sociologia da Imagem. A proposta
aqui apresenta uma alternativa muito delimitada de trabalho pedagógico com
estudantes do Ensino Médio, através do filme Coach Carter: treino para a
vida, de 2005, dirigido por Thomas Carter. Mas por que a Sociologia é importante aí?
A Sociedade conta, desde meados do século XVIII, com uma ciência
específica para entender como se dá a socialização e desenvolvimento da humanidade. É a Sociologia, que nasce enredada no positivismo de Auguste
Comte (1798-1857), importante filósofo que constituiu a ideia de que era necessária uma ciência exclusiva para compreender a sociedade já que a vida
possui uma dinâmica própria e não se podia explicar apenas com o conjunto
de conhecimentos estabelecidos pelas ciências naturais. Comte foi um dos primeiros a postular que a vida social, as interações, possuíam normas que podiam ser tão analisáveis como aos eventos e as manifestações da natureza.
Através da observação e no levantamento de hipóteses os sujeitos poderão formular uma refinada resposta para questionamentos comuns. Pela via
do conhecimento da realidade vivenciada por pessoas reais, assemelhar-se a
eles, sabendo que, diferenças e dificuldades sempre existiram e ainda existem,
mas, não se deve abster de ouvir o outro, fazer a reflexão e avalição, e, só após
este processo, tomar decisão a respeito de todo e qualquer assunto ou situações
vivenciadas por cada um.

1

Artigo apresentado originalmente como conclusão de curso de Licenciatura em Sociologia
(UNINTER).
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Para tanto, uma pesquisa bibliográfica foi realizada a fim de conhecer
os autores que trataram a temática “o ser e o não ser”, as relações e interrelações que ocorrem no espaço/tempo escolar e principalmente, na vida – individualmente e coletivamente. Quais foram as ideias e conjecturas trazidas pelos autores referenciados aqui, sobre/diante de tão complexo assunto que
desde o mais remoto dos tempos, os processos humanos, permanecem ainda,
uma incógnita a ser investigada, mais e mais.
Dessa forma, apresentamos no primeiro capítulo a concepção epistemológica do artigo, estabelecendo suas bases epistemológicas. No segundo capítulo, buscamos realizar uma associação ou aproximação entre as áreas da
Educação e da Sociologia da Imagem (em específico do cinema). Na terceira
parte apresentamos o filme destacando suas nuances pedagógicas e sociais, e,
no último capítulo estruturamos uma proposta de aplicação didático-pedagógica para desenvolvimento e aplicação – sobretudo – no Ensino Médio.
1 CONCEPÇÃO PEDAGÓGICA E PANO DE FUNDO EPISTEMOLÓGICO2
No Ensino Médio, a BNCC da área de Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas propõe que os estudantes desenvolvam a capacidade de
estabelecer diálogos – entre indivíduos, grupos sociais e cidadãos de diversas
nacionalidades, saberes e culturas distintas – elemento essencial para a
aceitação da alteridade e a adoção de uma conduta ética em sociedade
(BRASIL, 2018, p. 561).

A concepção pedagógica que possibilita a aplicação de atividades
nesta modalidade é vygotskyniana, ou seja, a Teoria Histórico-Cultural, que
prioriza a história de vida do sujeito e as interações no processo de desenvolvimento e da aprendizagem do aluno, o que confere a posição da gestão escolar que intensifica a necessidade de respeitar a vivência do aluno e que o ensino
ofertado, o aprendizado se dê de forma contextualizada com a vida pessoal
dos alunos e também, a gestão democrática, ocorre de forma a reforçar estas
ações, o que vem contribuir para que o aprendizado se efetive globalmente,
indistintamente, para todos os alunos da instituição.
É do pensador Lev Semyonovich Vygotsky (1896-1934) tal teoria ou
concepção pedagógica, ele de família judaica, nasceu numa região dominada
pela Rússia, na cidade de Orsha, Bielo-Rússia. A condição financeira e culta
da sua família lhe permitiu uma formação ampla e sólida desde criança. Formado em Direito, lecionou Literatura, Estética e História da Arte e fundou
2

VIANA, Elizabete H. Comparando/Ressignificando o sentido de Harmonia Ritmo e Cadência
na Orquestração da Gestão Educacional: Formal e Informal. In: DICKMANN, Ivo; DICKMANN, Ivanio (Org.). Múltipla: Pesquisa e Conhecimento. Chapecó: Livrologia, 2021.
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um laboratório de psicologia – área que, graças a sua cultura enciclopédica,
ganhou notoriedade, tendo produzido e divulgado mais de 200 trabalhos científicos (REGO, 2008, p. 92-93).
Além de críticas literárias, escreveu e proferiu palestras sobre temas
ligados a literatura e psicologia e, suas obras exponencia o papel da escola no
desenvolvimento mental da criança. A história de Vygotsky não se limita a
isso visto que, a Literatura e a Arte foram suas paixões. Em Freitas, lê-se que:
“Vygotsky voltou-se para o estudo da Psicologia. (.) pela análise da Arte queria chegar à síntese psicológica. Sua aspiração era compreender a função da
Arte na vida da sociedade e na vida do homem como ente sócio histórico”.
(FREITAS, (1995, p. 76). Implicando ainda, que o interesse de Vygotsky pela
psicologia estava associado “às questões artísticas, semióticas e pedagógicas.
Ele ensinava Psicologia na Escola de Magistério de Gomel e realizava estudos
e experiências com seus alunos” (FREITAS, 1995, p. 79). Estas experiências
reforçaram para Vygotsky:
a possibilidade de transformar o mundo material, mediante o emprego de
ferramentas, estabelecia as condições para a modificação da própria
atividade reflexa e sua transformação qualitativa em consciência. Este
processo, porém, se completava mediado pela construção de uma classe
especial de ferramentas: aquelas que permitissem realizar transformações
nos outros, ou no mundo material através dos outros. Ele chamou a essas
ferramentas de signos e considerava que eram proporcionados
essencialmente pela cultura, pelas pessoas do meio, enfim, pelos outros.
Esses signos, ao interiorizarem-se, transformando-se em meios de regulação
interna ou autorregulação, iriam modificar dialeticamente a estrutura da
conduta externa e, portanto, essa não seria mais mera expressão de reflexos.
A concepção instrumental de Vygotsky estava, pois, indissoluvelmente
ligada à ideia de gênese histórico-cultural das funções superiores, isto é, da
gênese social do indivíduo. Para ele, a consciência e as funções superiores se
originam no espaço exterior, na relação com os objetos e as pessoas, nas
condições objetivas da vida social (FREITAS, 1995, p. 90-91).

É nas atividades diárias que a rotina dos alunos pode ser mediada e
assim, facilitar o entendimento sobre conhecer a si, ao outro e o ambiente em
que estão inseridos, sendo a tarefa da instituição e seu mediador observar sistematicamente, a evolução do aluno no processo ensino-aprendizagem, cujo
objetivo primeiro deva ser formar um cidadão consciente-crítico, pois o homem modifica o ambiente e este também o modifica. Por isso, é de suma importância que a escola e os professores elaborem o projeto político pedagógico
da escola voltado para esta finalidade e, principalmente, atuem e pratiquem a
proposta do P.P.P. – pois esta é a ferramenta que norteia o fazer pedagógico
do corpo escolar.
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Identificada a teoria e decodificada pelo mediador, o processo e procedimentos passam a ser praticados de forma que, neste caso, o professor identifica o que o aluno já sabe fazer sozinho - e faz sem ajuda, ele como mediador,
incentivará o aluno a realizar sozinho o que antes necessitava de ajuda provocando novos avanços, novos conhecimentos na vida do sujeito. Ou seja, irá
trabalhar a Zona de Desenvolvimento Proximal, levando o alunado da Zona
de Desenvolvimento Real para a Zona de Desenvolvimento Potencial, conceitos este, desenvolvido por Vygotsky, porque para ele, o pensamento cria
conexões que vai interferir na fala, no pensamento e a mediação vai ativar nos
sujeitos suas potencialidades. Pois, para Vygotsky:
a aprendizagem das crianças se inicia muito antes de sua entrada na escola,
aprendizagem e desenvolvimento estão interrelacionados desde o primeiro
dia de vida da criança. A aprendizagem escolar nunca parte do zero, pois
antes de seu ingresso na escola a criança vive uma série de experiências. Ela
aprende a falar, nomeia objetos, conversa com adultos e companheiros,
adquire informações, obtendo respostas às suas perguntas, imita
comportamentos, realiza atividades com quantidades e operações
(FREITAS, 1995, p.101).

Assim, o humano evolui e progressivamente se desenvolverá de
forma ampla e segura, evitando traumas ou anomias, logrando êxito nas
aprendizagens diárias, pelas quais passa ao longo do tempo, desde seu ingresso na escola e durante todo período formativo, ou seja, é de fundamental
importância tratar todos na sua individualidade, é na sua especificidade que
virá a entender seu papel na comunidade e no todo social/global.
Em “Educação: Projetos e Valores”, Machado (2004, p. 3), escreve
que, “cada ser humano é como um misterioso programa, que se desenvolve
por meio dos problemas enfrentados, na busca de realização dos projetos que
nos caracterizam como pessoa”. As situações-problemas trazidas como atividades em sala de aula possibilita a prática de problemas reais, corriqueiros e
diários que transpassa a vida dos sujeitos. Sobre transdisciplinaridade e a contextualização o CNE, no Parecer Nº 11 enfatiza que:
todo conhecimento mantém um diálogo permanente com outros
conhecimentos, e que o ensino deve ir além da descrição e constituir nos
alunos a capacidade de analisar, explicar, prever e intervir, objetivos que são
mais facilmente alcançáveis se as disciplinas, integradas em áreas de
conhecimento, puderem contribuir, cada uma com sua especificidade, para
o estudo comum de problemas concretos, ou para o desenvolvimento de
projetos de investigação e/ou de ação.

Cabe a instituição adotar e praticar uma concepção que favoreça este
processo e coloque o alunado no centro da aprendizagem, já que tem a responsabilidade, a incumbência de zelar e atentar sistematicamente, para os
avanços/evolução individual do aluno que está sob seus cuidados, e assim, o
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conhecimento e as aprendizagens se concretizem de forma ampla e duradoura. Porque:
Se queremos que os alunos sejam proativos, precisamos adotar metodologias
em que os alunos se envolvam em atividades cada vez mais complexas, em
que tenham que tomar decisões e avaliar os resultados, com apoio de
materiais relevantes. Se queremos que sejam criativos, eles precisam
experimentar inúmeras novas possibilidades de mostrar sua iniciativa
(MORÁN, 2015, p. 15)

Posição esta, do Professor Doutor da Universidade de São Paulo,
José Morán, em seu texto “Mudando a educação com metodologias ativas”,
visto que, socialmente, há uma urgência, um clamor, para que as instituições
venham formar cidadão mais criativos, mais responsáveis, comprometidos
com a ética, com a sociedade, com o outro, psicologicamente equilibrado, empático e entendendo que a resiliência deve ser uma constante na própria vida.
Este é um processo que exige tempo e comprometimento do profissional que
está em sala de aula e na vida dos indivíduos. O ensinar mais próximo da vida
pode resultar em ganho de tempo e de recursos.
2 EDUCAÇÃO, SOCIOLOGIA E CINEMA
Sendo a Sociologia então, a ciência que estuda as sociedades e os fenômenos sociais advindos das interações e, sendo a escola, um espaço importantíssimo, profícuo, nesta vasta rede de relações, sendo também, na escola o
espaço em que o indivíduo passa boa parte da vida, o que está a se fazer deste
tempo para que os estudantes se percebam como partícipes deste tempo vivido? Conforme se lê em “O ensino da Sociologia e sua importância para a
educação na construção da sociedade”, onde Guadagnin cita que:
o ensino tem que estar centrado em situações de aprendizagem e ter o intuito
de desafiar aluno e professor a investigar e pesquisar superando os desafios
e propiciando espaços para que individualmente e coletivamente seja
construído o conhecimento (GUADAGNIN, 2018, p. 124).

Assim, também é no espaço escola que se aprende/aperfeiçoa posturas e comportamentos adequados para uma convivência harmoniosa, humanizada e produtora de cidadãos críticos e conscientes dos seus direitos e principalmente das suas responsabilidades diante do universo vivido. Sendo a sociedade um constructo de diversas crenças e culturas, há que se trabalhar o
respeito e colaboração mútua para assim, harmoniosamente, minimizar possíveis anomias na sociedade da qual participa ou faz parte.
Dias, em sua obra Sociologia (2012, p. 126-127), nos ensina que o
“preconceito é uma atitude, ideia, pensamento ou opinião desfavorável que
um indivíduo ou grupo tem em relação a outros indivíduos ou grupos, que
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muitas vezes pertencem a alguma minoria étnica ou racial”. Situação claramente percebida no enredo ou história de vida dos jogadores de basquete da
cidade de Baltimore-EUA, apresentado no Filme “Coach Carter: um treino
para a vida”, o qual, se propôs aqui, apresentar aos alunos do 1º ano do Ensino
Médio e assim, fomentar um diálogo, debater as situações vividas pelos jogadores bem como, possibilitar ouvir a fala do aluno em suas vivencias e singularidades.
A proposta didática aqui, se apropria da produção audiovisual que é
composta de três tipos de linguagem: a verbal, a sonora e a visual, através do
filme citado acima, para provocar o pensamento, a fala e a crítica daqueles
que estão em sala e almejam ampliar seus conhecimentos ou adquirir novos.
Para Machado (2004, p. 8) “o modo de ser do ser humano é o permanente
pretender ser. Quem não pretende coisa alguma, que não tem qualquer meta
a ser atingida, verdadeiramente não é”.
Se cuidadoso nas escolhas, o professor poderá trabalhar, especificamente, assuntos por vezes, considerados difíceis de abordar, como é o caso
aqui intencionalmente proposto: sentimentos e emoções experenciados por
via indireta, através da visualização de um outro indivíduo vivendo situações
nas quais poderão passar ou já presenciaram outros sujeitos na mesma condição.
A sociologia da imagem ou do cinema iniciou como relação analítica
a partir da criação de filmes com situações ou problemas sociais percebidos
pelos cientistas sociais. Não demorou muito para o contrário acontecer e as
produções cinematográficas passarem a compor o rol de análises das ciências
sociais, produzindo efeitos propositivos para os grupos sociais. A proposta
neste breve trabalho é utilizar a produção fílmica, assim como a educação e a
sociologia como pano de fundo de um exercício prático, este sim, centro de
nossa contribuição.
3 IMAGEM COMO PRÁTICA PEDAGÓGICA INTERATIVA
O filme “Coach Carter – treino para a vida”, relata a história de vida
dos jogadores de basquete da cidade de Baltimore, cidade mais populosa do
estado americano de Maryland. Estes são alunos de uma escola da periferia
onde residem, não são alunos aplicados e não tiram boas notas o que centralmente, dificultaria a entrada deles em uma universidade.
Devido a indisciplina, falta de foco e objetivos de vida dos alunos,
treinadores anteriores deixaram a tarefa e, a escola convida o então, ex-jogador e medalhista de basquete Ken Carter para treiná-los – ex-aluno de Ritmor,
foi destaque nacional em dois esportes, mantendo recordes em cestas, passes
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e em roubar a bola. Ganhou bolsas de estudo na universidade, um histórico
de vida plausível, merecedor dos maiores elogios.
O filme relata a vida real do grupo onde, Samuel L. Jackson, magistralmente, interpreta a personagem do novo treinador e, com firmeza e alto
comprometimento, traz ordem, disciplina e uma exigência clara e objetiva,
formulada/descrita no “contrato” que todos os interessados em jogar pela escola deveriam assinar, caso resolvessem continuar treinando: era primordial a
presença em sala de aula e mais, obter boas notas em todas as disciplinas e, só
assim, poderiam fazer parte do grupo ou poderiam jogar.
Foi um trabalho árduo, com revoltas, desistências e retornos. Ao fim
da temporada eles perdem o jogo por um ponto de diferença, todavia, aprenderam uma lição que transformou suas vidas para sempre: todos chegaram à
universidade, construíram famílias e se tornaram vencedores na vida. É a vida
utilizando-se da arte para trazer oportunidades de esclarecimentos sobre as
realidades vivenciadas, possibilitando fazer comparações, adquirir novos
aprendizados e obter conclusões mais assertivas a respeito destas experiências.
A princípio e, para provocar no alunado a curiosidade sobre a temática sentimentos e emoções experenciados diariamente, os alunos deverão ser
indagados/questionado o que pensam sobre o assunto, as percepções de cada
um sobre a diversidade destas sensações bem como, qual seria o start que contribui para que tais sentimentos pudessem vir à tona. A intenção é deixar falar
a voz do aluno que singularmente, está na fase da adolescência e ainda está
em formação e logo lhe será exigido decisões sociais, bem como, chegarão ao
mercado de trabalho o qual, já tem pré-determinado o perfil ideal de profissional que esperam receber, independentemente das crenças, hábitos e valores
praticados por aqueles.
A apresentação da “compilação das cenas principais” do filme está
disponível na Plataforma do YouTube, de forma gratuita e aqui, tem a função
de provocar os sujeitos de forma a possibilitar uma visão parcial do todo e
assim, levantar as opiniões a priori pois, retiradas do contexto geral da história
poderá gerar hipóteses/opiniões incorretas sobre a postura e modos de agir do
técnico, bem como, do comportamento dos então, jogadores. Então, qual seria a postura correta diante de situações que nos provocam sentimentos como
dúvida, ira, angústia, dor, tristeza? Sentimentos considerados não tão bons
quanto amor, carinho, alegria etc.
A seguir, em casa, os alunos assistem ao filme na íntegra, buscando
entender a situação de cada jogador e assim, formalizar ideias mais condizentes com o contexto ou sobre o comportamento de cada um. Então, após esta
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nova perspectiva, o que mudou após assistir ao filme completo? Suas percepções permaneceram as mesmas? Tomar partido no calor do momento é a melhor decisão? O quanto a realidade vivida pelos jogadores se assemelha com a
vivência pessoal do grupo de aluno do Ensino Médio, seja de uma escola municipal, estadual ou particular? Conhecem alguém que passou por algumas das
situações apresentadas no filme? E se estivesse em alguma das situações apresentadas, como agiria?
Outras indagações podem surgir durante o diálogo provocado e estabelecido com os alunos. É o diálogo produzido que possibilitará os starts e as
mudanças de paradigmas impregnados/inculcados em cada um dos indivíduos. Como o conhecimento é dialético - todos aprendem e ensinam ao
mesmo tempo - o professor/mediador terá a oportunidade de entender que a
base do trabalho é “estudar e entender as necessidades dos indivíduos”, suas
singularidades e especificidades, para depois, formular as estratégias necessárias para solucionar os problemas identificados.
Na obra A cabeça bem-feita – repensar a reforma e repensar o pensamento
Edgar Morin ressalta:
são o romance e o filme que põem a mostrar as relações do ser humano com
o outro, com a sociedade, com o mundo. O romance do século XIX e o
cinema do século XX transportam-nos para dentro da História e pelos
continentes, para dentro das guerras e da paz (MORIN, 2008, p. 44).

O que também está explicitado na BNCC quando reforça a necessidade de “favorecer o protagonismo juvenil investindo para que os estudantes
sejam capazes de mobilizar diferentes linguagens (textuais, imagéticas, artísticas, gestuais, digitais, tecnológicas, gráficas, cartográficas etc.” (BRASIL,
2018, p. 562).
Cabe ao professor, como mediador-intencionador que é, apropriar-se
de tão valiosos veículos, considerados didáticos, e assim, possibilitar aprendizagens contextualizadas, mais eficazes, vindouras e duradouras na vida daquele aluno que “passa” pela sua vida profissional, inferindo ser a escola o
espaço onde necessariamente devesse-se:
olhar para o humano e olhá-lo num processo relativo de relações afetivas,
agindo, interagindo na sociedade. (.) somente quando assumirmos, na
prática, o específico que nos cabe fazer na transformação da sociedade,
seremos partícipes e coautores da Utopia (BARCELLOS; FERREIRA;
BALESTRERI, Org., 1992, p. 16, grifo nosso).

Para tanto, se faz necessário programar de forma concreta, as ações e
atitudes a ser realizadas em sala de aula visto que:
é a aula um momento montado de modo especial para se construir
aprendizagens. Nela precisa ser desenvolvida pelos participantes a arte de
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ousar rupturas, a de acolher hipóteses que, algumas vezes, podem parecer
retrocessos, e a de não se desesperar diante de permanências, ou momentos
em que parece não acontecer aprendizagens. Toda e qualquer aula necessita
ter início, desenvolvimento e fechamento (SCHWARTZ, 2010, p. 187).

O mediador aqui é o professor, que majestosamente, entende a importante função de direcionar a aprendizagem de forma clara e objetiva àqueles que estão disponíveis e atentos, desejosos de entender e apreender o mundo
à sua volta, inclusive os pertinentes, relacionados a si mesmos, aos seus e ao
meio que está inserido.
Este trabalho propôs, através do filme citado – utilizado aqui, como
um veículo facilitador na condução das aulas, como um start ou provocador
de sentimentos e emoções nos alunos, para assim, iniciar um diálogo sobre
situações corriqueiras que vivenciam, momentos em que podem surgir situações como aquelas vividas por jogares da Escola de Baltimore/EUA.
Então, quais as percepções e as ações os alunos tomariam caso estivessem em um dado contexto ou na mesma posição daqueles jogadores? Possibilitando que os alunos possam elaborar hipóteses e argumentos a respeito
da temática e, como cita a BNCC, esta é uma condição extremamente relevante, tornando “um passo importante tanto para a construção do diálogo
como para a investigação cientifica, pois coloca em prática a dúvida sistemática (.) conduta essencialmente contrária à crença em verdades absolutas
(BRASIL, 2018, p. 562).
É questionando e se autoquestionando que se pode conhecer as probabilidades e as possibilidades de ideias, modos e maneiras de ser/agir e assim, entender-se como coadjuvante na sociedade à qual faz parte. Aqui deve
estar relacionado a postura ética tão necessária para se viver em grupo. Assunto que renderia, indubitavelmente, um debate ou um novo estudo.
4 PROPOSTA PRÁTICA DE APLICAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
O plano de aula proposto foi desenvolvido conforme proposta da
BNCC, de forma a usufruir dos benefícios das metodologias ativas tendo o
aluno no centro da atividade, possibilitando aos mesmos poderem dialogar
sobre sentimentos e emoções advindas das interações vivenciadas diariamente, independentemente do local onde esteja - em casa, na escola ou socialmente. Para tanto, a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, vem contribuir e incentivar um fazer pedagógico mais alinhado às necessidades gerais
do aluno, norteando as ações, elucidando as metas e objetivos a serem alcançados, sendo o:

109

PLURALIDADE DE SABERES - VI

Objetivo Geral:
 Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e
violência, adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários, e respeitando os Direitos Humanos.
 Participar do debate público de forma crítica, respeitando diferentes
posições e fazendo escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao
seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e
responsabilidade.
Objetivo Específico:
 (EM13CHS502): Analisar situações da vida cotidiana, estilos de
vida, valores, condutas etc., desnaturalizando e problematizando formas de desigualdades, preconceito, intolerância e discriminação, e
identificar ações que promovam os Direitos Humanos, a solidariedade e o respeito às diferenças e às liberdades individuais.
 (EM13CHS503): Identificar diversas formas de violência (física, simbólica, psicológica etc.), suas principais vítimas, suas causas sociais,
psicológicas e afetivas, seus significados e usos políticos, sociais e culturais, discutindo e avaliando mecanismos para combatê-las, com
base em argumentos éticos.
 (EM13CHS605): Analisar os princípios da declaração dos Direitos
Humanos, recorrendo às noções de justiça, igualdade e fraternidade,
identificar os progressos e entraves `concretização desses direitos nas
diversas sociedades contemporânea e promover ações concretas diante da desigualdade e das violações desses direitos em diferentes espaços de vivência, respeitando a identidade de cada grupo e de cada
indivíduo.
Desenvolvimento/Apresentação da aula:
1. (1ª aula): A professora inicia a conversa com os alunos, questionando
quais conhecimentos os mesmos já possuem sobre “emoções/sentimentos”: O que sabem e vivenciaram a respeito do assunto? Quais
sentimentos são identificados como comuns? Já foram tomados por
sensações considerados não boas como raiva/medo, como foi? Por
que aconteceu? E o carinho, é comum presenciar? Gostam de abraçar
e ser abraçados? Entre quais pessoas é mais comum? Gosta de demonstrar ou, se sentir assim? Em qual região do corpo “é sentido” os
sentimentos mais comuns como amor e alegria ou, tristeza e raiva? Já
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2.

3.

4.

5.

presenciaram alguma pessoa acometida por risos/alegria ou indignação/choro? Ou ainda, “gritar de alegria ou raiva”? É possível descrever a diferença entre estas sensações? É possível evitar, controlar a
mente e o corpo para não sentir tais sentimentos?
Apresentar a “compilação das principais cenas” do Filme “Coach
Carter: um treino para a vida” – é o start que irá permitir o início do
debate/discussão entre os alunos e assim poder pontuar as questões
levantadas por aqueles em relação ao que assistiram/visualizaram –
levantar hipóteses sobre as cenas assistida/presentada.
(Para casa): Solicitar que os alunos assistam, pela internet, ao filme
“Coach Carter – um treino para vida”. Observar as cenas em que é
possível identificar sentimentos como: alegria; tristeza; medo; raiva;
pânico; sonhador; interesseiro; frustação; indignação; amor. Escolher
uma cena e escrever uma frase que expressa sua opinião pessoal (eu
já vivi / não gostei / não concordo / gostei muito / situação muito
difícil etc.).
(2ª aula): Dialogar sobre o filme: quais são as percepções depois de
assistir ao filme na íntegra e por que o treinador optou em tomar uma
postura mais rígida com os jogadores? Mudou de opinião diante da
compilação do filme? Ouvir a produção dos alunos sobre suas percepções em relação aos sentimentos verificados nas interações vividas
por cada personagem (alegria; tristeza; medo; raiva; pânico; sonhador; interesseiro etc.). Após todos os alunos participarem, relatando
suas próprias emoções: como se sentiu; porque chegou à determinada
opinião; porque sentiu determinado sentimento; houve um motivo
específico ou foi causado por determinada atitude do treinador em
relação aos jogadores; o que faria se estivesse no lugar da personagem; quais sentimentos são mais fáceis de expressar; com quais pessoas; porque etc. o professor fará as observações pertinentes (participação; introspeção; desinibição; alienação etc.) O professor deve permanecer neutro diante das falas.
(Para casa): Sugerir aos alunos, pesquisar e ler a Declaração dos Direitos Humanos. Identificar no filme uma cena que denota uma violação de direitos? Devem observar as características socioemocionais
e econômicas dos jogadores de basquete - Onde viviam? Devem se
questionar o que mudou desde a aula anterior? farão uma reflexão
sobre o assunto: observar se o que falou na primeira aula permanece
ou continua sendo sua opinião. Depois da reflexão, conversar com
alguém da família e tirar sua conclusão. Como se sentiu?
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6.

(3ª aula): Assistir à “compilação da cena final” do filme: “Coach Carter – Um treino para a vida”. indagar aos alunos as transformações
ocorridas na vida dos personagens do filme, quais outras percepções
merecem destaque? Na vida real, o que aconteceu com cada um dos
personagens. Valeu a pena ter tido um treinador tão exigente como
aquele? Qual a opinião dos alunos após esta nova colocação? O que
foi mais expressivo: perder o jogo ou ganhar na vida?
7. (Para casa): Questionar aos alunos se eles têm algum sonho que deseja realizar. Após, solicitar aos alunos examinar o que precisaria mudar em suas vidas para que seu sonho venha se concretizar. O que
necessita para realizá-lo?
8. (4ª aula) Escrever uma frase sobre: “o que mudou em mim”, após as
aulas e o filme apresentado. Indicar uma referência, algo em que “se
espelhar”, alguma referência ou coisa que liga a mudança ou o sentimento: um familiar, um amigo, um passeio ou comida favorita. Se
ainda não houve mudança, o que gostaria de mudar? o professor convida os alunos a ler e eleger a melhor frase produzida pelos alunos.
Propor uma votação das frases: discussão a respeito das frases construídas e porque escolheram determinada frase.
Aqui, será possível conversar com a turma e formular a avaliação –
perguntas as quais poderão responder sim ou não. A avaliação será através da
observação, de cunho formativo: 1. Aceitação da turma em falar sobre suas
dificuldades e seus sentimentos/ Como os alunos se apresentaram: desinibidos ou introvertidos? Participaram do debate? As questões são pertinentes?
Teve foco? Expuseram seus medos/ angústias? 2. Expectativa para aulas futuras: Os alunos ficaram envolvidos com o assunto? Mostraram interesse? Mudaram visões pré-fixadas? Tem sonhos e desejos a realizar? 3. Desenvolvimento da frase: Realizou a atividade com dedicação? Mostrou satisfação ao
fazer sua escrita? Interessou-se em expor/falar para a turma? 4. Quanto a atividade: Gostaram? O que mais gostaram? Foi fácil de realizar? Preferem um
tema diferente? 5. Quanto ao professor: O professor foi atencioso? Ouviu todos os alunos? Alguém deseja falar alguma coisa? Caso queiram discorrer livremente sobre escolhas individuais, o professor poderá separar minutos da
aula para que o aluno(a) exponha seus pensamentos ou, o que gostariam de
deixar escrito no seu “diário” para lembrar o quão foi bom ou não, participar
destas aulas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dentre as fases pelas quais passam o discente durante o período escolar, e mais ainda, durante o ensino médio – fase que antecede sua vida adulta
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ou preparatória para as futuras escolhas (profissional e social), importa neste
período, experenciar vivências que venham contribuir com a descoberta de si
com valor crítico, entendendo que as decisões tomadas influenciarão por toda
a vida.
Este é o momento em que poderá aprimorar o conhecimento teórico
alinhando-o a vida prática, visto que, em função da diversidade social em que
pode ocorrer o aprendizado, pode se dizer que sempre poderá surgir uma nova
situação à qual se deverá praticar a observação e, a partir desta observação,
estabelecer os modos mais adequados que se dará a prática para que ocorra,
de modo eficiente e com eficácia o que se propôs realizar.
É entender que, como humanos ainda não está finalizado seu aprendizado para a vida: em todos os âmbitos - estamos em constante e infindável
formação (LAGO, AMARAL e MUHL, 2013). Aquele que transita com essa
noção em seu âmbito social, não enfrentará maiores dificuldades em transpor
suas metas e objetivos pois, entende primeiro, a necessidade de conhecer as
peculiaridades do espaço/meio em que está inserido e a partir das informações
obtidas tomará as decisões que possibilitarão maiores e melhores êxitos para
si e para a situação ou contexto vivenciado.
Para isso a contextualização é uma prática possível de realizar, assim
como a “brincadeira do faz de conta”, com crianças pequenas, que as coloca
na situação sugerida e nesta, criam possibilidades de ação, também o adulto
quando diz: “já pensou?”, nada mais é que se transportar e vivenciar o então
pensado – o sujeito se desloca no tempo, cria hipóteses e destas, encontra as
possibilidades cabíveis.
Em relação ao professor, ao mediador que tem a função de projetar
saberes naqueles que estão interessados e disponíveis a receber, é urgentíssimo, a prática empática do profissional, entendendo que ele também faz parte
deste processo pois, quem se considera pronto perde a perspectiva de descobrir
novas possibilidades que permeiam o seu fazer, o seu viver. Sendo assim,
deixa de praticar o “aprender a conhecer, a conviver” essencial àquele que
vive em sociedade, situação que possibilita ampliar a gama de probabilidades
existentes, que os rodeia, adquire novas formas de pensar e de agir, acreditando que todos, indistintamente/sem exceção, temos alguma coisa a ensinar
a outrem. Assim, a aula, quando produzida com especial esmero, poderá ser
considerada como um breve estágio para os sujeitos envolvidos e ora em formação
É o que se propôs com a apresentação do Filme “Coach Carter – um
treino para vida”: provocar o censo crítico nos alunos que, através da obser-
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vação e no levantamento de hipóteses, poderiam vir a formular a melhor resposta para os questionamentos frente a realidade vivenciada por pessoas reais
e assim, assemelhar-se à eles, sabendo que, diferenças sempre existiram e
ainda existem e, por isso, não devem abster-se de ouvir o outro, realizar uma
reflexão sobre o ouvido/visto, além destes exercícios, avaliar a “resposta” com
criticidade e, só após, com extremado zelo e cuidado, tomar decisões a respeito de todo e qualquer assunto ou situações vivenciadas.
A aula, de modo geral, é uma constante avalição, visto ser, a própria
aula, repleta de questionamentos e indagações sobre o ser e o não ser, sobre
posturas adequadas e inadequadas a ser praticadas pelos humanos no meio
social, na escola e no meio familiar, porém, nada impede que se realize, oportunamente, pois a avaliação, nada mais é que a validação da prática: é uma
resposta dos acertos e não acertos cometidos nas ações ao longo do processo,
praticadas diariamente.
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ANÁLISE DA IMPORTÂNCIA DA MOTIVAÇÃO NA
APRENDIZAGEM NO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Francisco Adalberto Vieira dos Anjos
INTRODUÇÃO
O presente artigo é um recorte da minha investigação como trabalho
de conclusão de Curso de Especialização em Psicologia das Relações Humanas, apresentada no Instituto de Ensino Superior do Ceará – INESC da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, no ano de 2015, sob a orientação
do professor Valdemir de Queiroz Neto em que abordava questões acerca da
motivação na aprendizagem.
A importância da motivação nas atividades escolares tem apresentado nos últimos anos grande repercussão por parte de pesquisadores e estudiosos envolvidos na área da educação, como professores, psicólogos e demais
profissionais. Sendo assim, a motivação é um processo que se dá no interior
do sujeito, estando, entretanto, intimamente ligada às relações de troca que o
mesmo estabelece com o meio, principalmente com professores, pais e colegas
de sala.
Nas situações escolares, o interesse é indispensável para que o aluno
tenha motivo de ação, no sentido de apropriar-se do conhecimento. Nessa investigação, apresentamos a importância da motivação no processo ensinoaprendizagem por meio da análise junto aos professores, tendo como sujeitos
da pesquisa uma turma do 6º ano “B” de uma escola pública no município de
Caucaia/CE. Nesse sentido, vale ressaltar, que a motivação sendo ela de
forma intrínseca ou extrínseca, predispõe à pessoa a ação desejada, promovendo que ela busque o conhecimento.
É visível que a desmotivação interfere negativamente no processo ensino-aprendizagem. O professor deve fundamentar seu trabalho conforme a
necessidade dos seus alunos, considerando sempre o momento emocional e as
ansiedades que permeiam a vida do discente num dado momento. Segundo
Chalita (2004), o grande pilar da educação é a habilidade emocional. Não é
possível desenvolver a habilidade cognitiva e social sem que a emoção seja
trabalhada. Trabalhar a emoção requer paciência; trata-se de um processo continuado porque as coisas não mudam de uma hora para outra. (CHALITA
2004, p. 230)
Diante dessa afirmação, viu-se a necessidade de trabalhar a dimensão
humana, primordialmente no contexto educacional, onde convivemos e nos
relacionamos diretamente com o outro. Respaldado ainda nessa concepção e
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na realidade em sala de aula ao longo do magistério, surgiu a necessidade de
trabalharmos a turma do 6º ano “B” da EEIEF Adélia Crisóstomo, situada
na Rodovia BR , Km 23, bairro Boqueirão, na zona rural do município de
Caucaia/CE.
Sabemos que são inúmeras e desafiadoras as dificuldades encontradas
no cotidiano escolar, no que se refere à aprendizagem dos alunos e a vontade
que eles têm de aprender. A pesquisa versa sobre à análise da importância da
motivação na aprendizagem como influência positiva no processo ensinoaprendizagem. Parte-se do pressuposto de que a desmotivação interfere de
forma negativa no processo de ensinar e aprender. Dentre as causas que levam
a essa desmotivação, apontamos o baixo rendimento dos alunos, a ausência
da família nesse processo e a indisciplina como fatores determinantes.
Com o objetivo de detectar essas dificuldades e assim amenizá-las,
tivemos de início o cuidado de trabalhar os alunos do 6º ano “B”, objetos da
pesquisa, através de um pré-teste, no intuito de conhecer melhor a turma e
suas relações com colegas e professores; no segundo momento aplicou-se um
questionário diretamente aos professores da turma e num terceiro momento
com os alunos, para que pudéssemos chegar a uma conclusão do que suspeitávamos. A pesquisa de caráter qualitativo foi realizada com um grupo de 22
alunos do 6º ano “B” do ensino fundamental, nos meses de outubro e novembro, e tinha como objetivo, analisar a importância da motivação dos alunos a
partir da observação junto aos professores da respectiva turma.
Durante anos trabalhando como educador em sala de aula, chegamos
a nos questionar e por diversas vezes nos incomodar: por que será que os alunos a partir do 6º ano do ensino fundamental, não apresentava motivação para
estudar quando tinham em séries anteriores? Por que essa desmotivação refletida principalmente em sala de aula? Será culpa dos professores com sua didática não atraente? Ou de seus pais que não os acompanham nos estudos, refletindo na sala de aula?
Por diversas vezes observamos professores com indagações surgidas
no seu dia-a-dia de sala de aula, em relação ao rendimento dos alunos em
várias dimensões no contexto escolar. São por estas e outras inquietudes que
a presente pesquisa surgiu, ao ponto de buscarmos justificativas para tais suposições, e ainda, desafiar-nos para uma tomada de decisão que favoreçam
melhores resultados.
A base teórica que oferece suporte a pesquisa, traz o pensamento de
autores como FITA, LIBÂNEO, TIBA, CHALITA, dentre outros com experiência no tema. A pesquisa fomenta a necessidade de buscar alternativas que
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facilite o processo ensino-aprendizagem, tendo a motivação como fator relevante. Vários estudos têm sido elaborados e diversas teorias têm tentado explicar o funcionamento desse impulso; motivação, que levam as pessoas a agirem em prol do alcance de seus objetivos.
Assim, este trabalho se justifica pela necessidade urgente de fatores
que favoreçam a motivação, quer na escola, no convívio social e/ou nas relações humanas. Não apenas por parte do aluno, mas também do professor e de
outros atores envolvidos no processo educativo. Alunos motivados mostram
melhores desempenhos, professores motivados demonstram maior interesse.
Piletti (1998) afirma que sem motivação não há aprendizado. Pode ocorrer
aprendizagem sem livro, sem escola e sem uma porção de outros recursos favoráveis, se não houver motivação, não haverá aprendizagem.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Segundo os Pressupostos de Aprendizagem das Tendências Pedagógicas na Prática Escolar, Libâneo (1985, p.13) ressalta que a motivação resulta
do desejo de adequação pessoal na busca da auto realização; sendo, portanto,
um ato interno. Afirma também que a motivação aumenta, quando o sujeito
desenvolve o sentimento de que é capaz de agir, em termos de atingir suas
metas pessoais, isto é, desenvolve a valorização do "eu".
Nesse sentido, o tema apresentado neste artigo, tem como foco, a análise da motivação dos alunos do 6º ano “B”, a partir da fala e da experiência
de professores que atuam na respectiva turma. É do nosso conhecimento que
são muitas as dificuldades apontadas e discutidas entre os profissionais da educação a respeito da desmotivação dos alunos em sala de aula, e por isso, não
aprendem de forma prazerosa, gerando resultados insatisfatórios. Grande
parte dessas dificuldades está relacionada à falta de concentração, acompanhamento dos pais ou responsáveis e também a questão da faixa etária, dentre
outros fatores.
Muitos alunos se dispersam em sala de aula com brincadeiras, distanciando-se do aprendizado, e consequentemente, trazendo sérios problemas no
ato de aprender. E o professor, o que fazer diante de uma realidade dessas? A
dúvida que muitas vezes fica por parte desses profissionais surge como um
insistente desafio.
Nesse sentido Boruchovith, (2009, pag. 112) corrobora dizendo:
Encontrar meios pelos quais a concepção de inteligência passível de ser
plenamente desenvolvida e adequadamente ampliada pelo contexto
educacional é um desafio importante que nos permite caminhar no sentido
da promoção de uma motivação adequada à aprendizagem autorregulada,
em nossos alunos. (BORUCHOVITH, 2009, pag. 112)
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Em outras palavras, a autora nos traz a ideia de que, pela motivação,
é possível encontrar outras maneiras de trazer para o contexto educacional à
aprendizagem junto à realidade do aluno, e que, na maioria das vezes, tornase um desafio constante por parte dos profissionais incluindo a comunidade
escolar. Sendo assim, passa a ser tarefa primordial do professor, aproveitar e
modificar aquilo que atrai o aluno, de forma a privilegiar seus interesses; e
assim, motivar, passa a ser também um trabalho de atrair, encantar, prender
atenção, seduzir o aluno, utilizando o que ele gosta de fazer como forma de
engajá-lo no ensino.
Lamentavelmente ainda existem alguns educadores que tentam atrair
a atenção do aluno de forma nada pedagógico. Alguns desses profissionais,
enaltecem os alunos, exatamente aqueles que apresentam bons resultados,
agradando com premiações, e, por outro lado, apontam de forma negativa
aqueles que não demonstram resultados satisfatórios. Tal situação causa
grande desconforto aos educandos, visto que, cada um é singular e devem ser
respeitados dentro de seus limites e de suas potencialidades, e acima de tudo,
não ferir a relação professor-aluno incitando a desmotivação e o fracasso
escolar.
O educador Chalita (2004) é bem didático ao contribuir afirmando:
“Mesmo inserido em um ambiente escolar, o aluno não deixa de lado suas
características, suas peculiaridades individuais, que são marcas da riqueza
humana que deve ser explorada em sala de aula. Cada um é singular, daí
que qualquer tentativa de homogeneização do ensino se traduza em fracasso.
Os termos comparativos não levam a lugar algum. Aquele malfadado
costume de dar prêmio aos melhores alunos e apontar os piores alunos para
que sirvam de modelo, respectivamente a ser seguido e a ser evitado, não
tem absolutamente nada de educativo.” (CHALITA, 2004, p. 136)

Bock (1999, pag.121) também afirma que a preocupação do ensino
tem sido a de criar condições tais, que o aluno “fique a fim” de aprender. Assim, percebe-se que a motivação deve ser valorizada e incentivada pelos professores de modo a despertar interesse em sua aprendizagem. Dessa forma,
observando nos últimos 4 (quatro) anos (2011-2014), trabalhando na EEIEF
Adélia Crisóstomo, como professor readaptado por voz, percebia o quanto os
alunos do 6º ano “B” chegavam à sala de aula desmotivados. Situação esta
que despertou à atenção entre os próprios alunos da turma e de seus professores, por meio de reações negativas aos estudos, desinteresse, falta de compromisso, uma suposta relação distante com seus professores e uma defasagem
na realização das atividades, gerando queda nos resultados. Acreditava-se que
tal fato se dava pela mudança das etapas de ensino anos iniciais para anos
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finais. Novos professores, outras disciplinas, enfim, uma série de inovações
que não faziam parte da rotina enquanto estudantes.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1988) reforçam quando destaca:
“A entrada dos alunos na quinta série tem sido marcada por dificuldades de
integração às novas exigências, nem sempre explicitadas pela escola e que
muitas vezes acabam interferindo no seu desempenho escolar. Basicamente
dois fatores concorrem para tais fatos. Por um lado, os alunos (em sua
maioria) são adolescentes, vivendo grandes transformações e procurando
construir sua identidade. Por outro lado, são diferentes professores tratando,
como especialistas, as áreas de conhecimento, sem preocupação com outras
questões presentes no cotidiano escolar. Isso acaba fazendo com que os
alunos, progressivamente, percam seu vínculo com a escola, anulando as
expectativas iniciais (aprender coisas novas, vivenciar experiências
diferentes) e provocando o distanciamento entre seus objetivos e os da
escola.” (PCN’S, 1988, p. 28)

Durante a pesquisa, apontada por meio de questionário, foi
apresentado vários relatos de professores, onde uma das principais causas da
falta de interesse dos alunos, em participar das aulas, se dava pela ausência
dos pais e/ou responsáveis no acompanhamento frequente na vida escolar de
seus filhos. Segundo esses profissionais da educação, a presença dos pais na
vida escolar de seus filhos acontecia restritamente através de reuniões mensais
quando poucos deles se faziam presentes. Afirmavam ainda que essa ausência
tornava-se mais frequente nos alunos do 6º ao 9º ano (anos finais), e que na
compreensão dos pais, achavam que, ao chegar nessa etapa de estudo, os
alunos deveriam ter mais responsabilidades, por estarem nas séries terminais
e que não precisariam preocupar-se com os estudos, “estão crescidos” e que
eles não teriam tempo para ouvir “besteiras” durante as reuniões.
A questão era de extrema relevância, pois os pais não se davam conta
de que eles também são educadores, e, portanto, não poderiam se eximir das
suas responsabilidades na difícil tarefa de educar. Chalita (2004, p. 20)
contribui ao afirmar, que a família tem a responsabilidade de formar o caráter,
de educar para os desafios da vida, de perpetuar valores éticos e morais. Os
filhos se espelhando nos pais e os pais desenvolvendo a cumplicidade com os
filhos. Cury (2003, p.19) reforça dizendo que os filhos não precisam de pais
gigantes, mas de seres humanos que falem a sua linguagem e sejam capazes
de penetrar-lhes o coração. Percebia-se dessa forma, a urgência da presença
dos pais na educação dos seus filhos, e assim, “tornar possível” o que a escola
sempre sonhou; o envolvimento desses responsáveis na formação do dos seus
filhos. De acordo com Tiba (1998, p. 164), a principal motivação para estudar
por parte dos alunos é o interesse que seus pais têm de acompanhar o
andamento de seus filhos na escola. A família tem obrigação de motivar os
filhos a estudar.
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Nessa perspectiva Tiba (2007), ainda reforça,
“Acredito que, se todos os pais lidassem com seus filhos como se eles fossem
crianças índigo, teriam sucesso na educação, mesmo que eles não tivessem
aura azul. Da mesma forma que, se os filhos fossem maltratados e
deseducados, poderiam não cumprir seus desígnios, mesmo sendo índigos.”
(TIBA, 2007, p. 246)

Tiba (2007) também faz alusão a estudos da escritora norte americana
Nancy Ann Tape, em que usava pela primeira vez em 1982, o termo criança
índigo, quando notou que havia aumentado o número de seres, principalmente crianças, envoltas pela energia da cor azul, daí o nome índigo, mais
conhecido como a cor anil, revelando um novo tipo de ser com características
e comportamentos psicológicos bem específicos. O autor também dava ênfase
a visão de Rosana Beni, formada em serviço social e desenvolvimento da criança, onde citava as treze principais características das crianças índigos, sendo
elas: forte autoestima, criatividade interna, memória extraordinária, poder rápido de associação, simpatia à tecnologia, capacidade de concluir situações e
senso de responsabilidade. (TIBA, 2007, p. 243)
Nesse sentido, para Tiba (2007), se os pais tratassem os filhos como
se fossem crianças índigos, o resultado da educação seria melhor, por se tratar
de crianças ditas especiais, no sentido de favorecer a aprendizagem. Pois, segundo estudiosos, essas crianças processam suas emoções de forma diferente,
porque têm uma elevada autoestima e forte integridade, características importantes para trabalhar a motivação, e além disso são crianças que respondem
mais prontamente a estímulos externos com comportamento que envolve intelecto, físico e agem pela emoção.
Durante o processo ensino-aprendizagem, a relação professor-aluno
torna-se uma cumplicidade, um necessita do outro, não existe teoria sem práxis e vice-versa. É na sala de aula que acontece essa estreita relação de afetividade, companheirismo e conhecimento, que eleva o aluno a um nível jamais
esquecido, um sentimento de confiança e respeito mútuo. Na visão de Libâneo
(1985), segundo sua tendência progressista libertária, o autor faz menção de
transformar a relação professor-aluno no sentido da não-diretividade, isto é,
considerar desde o início a ineficácia e a nocividade de todos os métodos à
base de obrigações e ameaças. Embora professor e aluno sejam desiguais e
diferentes, nada impede que o professor se ponha a serviço do aluno, sem impor suas concepções e ideias, sem transformar o aluno em "objeto". O professor é um orientador e um catalisador, ele se mistura ao grupo para uma reflexão em comum. (LIBÂNEO, 1985, p. 27).
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De outra forma, é impossível que à aprendizagem aconteça de maneira eficaz, pois, a criança, o adolescente, o aluno, seja de qual for à modalidade, etapa ou período de estudo, necessita de estímulo, de algo que venha
despertar nele a motivação em querer aprender, sentir-se útil, gostar de si
mesmo, percebendo entre eles, alunos e professores, possibilidades de crescimento, não apenas como aluno, mas, como pessoa, como agente participante
do processo, seja no convívio social ou nas relações humanas em seus diversos
contextos.
Seguindo essa linha de raciocínio os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’S) em seus Temas Transversais (BRASIL, 2007) acrescenta:
“Nas relações interpessoais, não só entre professor e aluno, mas também
entre os próprios alunos, o grande desafio é conseguir se colocar no lugar do
outro, compreender seu ponto de vista e suas motivações ao interpretar suas
ações. “Isso desenvolve a atitude de solidariedade e a capacidade de
conviver com as diferenças. Essas considerações são especialmente
importantes na educação fundamental já que os alunos estão conhecendo e
construindo seus valores e sua capacidade de gerir o próprio comportamento
a partir deles.” (BRASIL, 2007, p. 34)

Nesse contexto, é importante também que os alunos sejam motivados, interagindo nas pesquisas, estudos, atividades em grupo, nas relações
com professores e colegas, no sentido de aprender com o outro, tendo a disciplina como fator importante no processo ensino-aprendizagem. Para tanto
faz-se necessário que o aluno priorize seus estudos, exercitando de forma sistemática o conteúdo proposto pelo professor, cuja fala tem sido pertinente no
decorrer da pesquisa por parte desses profissionais. Tiba (2006) reforça ao declarar,
A disciplina para o estudo é uma conquista obtida por meio de um longo
treino. O aluno deve organizar-se de modo a colocar o estudo como
prioridade nos momentos certos. Como qualquer hábito adquirido por meio
da disciplina, tornando-se muito fácil aprender quando se adquire o hábito
do estudo. (Tiba 2006, p. 115)

Assim também, cabe ao professor como incentivador maior, despertar no aluno o interesse em aprender, de maneira dinâmica, motivadora, consciente e prazerosa. Segundo Tapia (1999), algo que pode auxiliar os professores a compreender a motivação de seus alunos é observar seus comportamentos, o que dizem e o que fazem as crianças, quando precisam realizar atividades relacionadas com a aprendizagem. Outro fato importante relatado pelo
autor é que os professores podem conquistar a motivação de seus alunos, mostrando no início da aula, curiosidades relacionadas ao tema, e relatar a importância do conteúdo. Libâneo (1985, p. 12) acrescenta ao afirmar:

123

PLURALIDADE DE SABERES - VI
Não há lugar privilegiado para o professor; antes, seu papel é auxiliar o
desenvolvimento livre e espontâneo da criança; se intervém, é para dar
forma ao raciocínio dela. A disciplina surge de uma tomada de consciência
dos limites da vida grupal; assim, aluno disciplinado é aquele que é solidário,
participante, respeitador das regras do grupo. Para se garantir um clima
harmonioso dentro da sala de aula é indispensável um relacionamento
positivo entre professores e alunos, uma forma de instaurar a vivência
democrática" tal qual ser a vida em sociedade. (LIBÂNEO,1985, p. 12)

Durante o processo da pesquisa tivemos o cuidado de obter informações dos alunos, nosso objeto de estudo, tendo os professores da referida turma
como nosso aliado nos dados coletados. Isso porque acreditamos que ele, o
professor, seja o legítimo protagonista do fazer em sala de aula. É nele que os
alunos se espelham e o tem como principal referência no processo ensinoaprendizagem. “O professor é visto, então, como facilitador no processo de
busca de conhecimento que deve partir do aluno. Cabe ao professor organizar
e coordenar as situações de aprendizagem, adaptando suas ações às características individuais dos alunos, para desenvolver suas capacidades e habilidades intelectuais”. (PCN’S BRASIL, p.31). Vale ressaltar que nossos alunos
tem dentro de si um grande potencial, que se for direcionado e motivado serão
capazes de realizar o inesperado e superar obstáculos. Trata-se de “um gigante”, um ser humano fantástico, embora muitas vezes, alguns professores
não tenham essa habilidade, chegando a ignorar o conhecimento prévio que o
aluno traz consigo. Nessa perspectiva Chalita (2004) defende ao mencionar,
O aluno não é um tábua rasa, sem nada, em que todas as informações são
jogadas. Não é um carrinho vazio de supermercado em que alguém coloca
o que bem entende, e o carrinho vai aguentando tudo o que nele é jogado.
Ao contrário, o aluno é um gigante que precisa ser despertado. Todo e
qualquer aluno tem vocação para brilhar, em áreas distintas; mas é um ser
humano e, como tal, possui inteligência, potencial, se for orientado,
acompanhado por educadores conscientes do seu papel, poderá produzir,
crescer e construir caminhos de equilíbrio, de felicidade. (CHALITA, 2004,
p. 257)

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’S), (BRASIL, 2008) reforça que aprender é uma tarefa árdua nas relações entre os alunos. O trabalho
educacional inclui as intervenções para o qual se conviva o tempo inteiro com
o que ainda não é conhecido. Para o sucesso da empreitada, é fundamental
que exista uma relação de confiança e respeito mútuo entre professor e aluno,
de maneira que a situação escolar possa dar conta de todas as questões de
ordem afetiva. (BRASIL, 2008, p. 66)
É bem verdade que nós enquanto seres humanos, somos movidos por
forças internas e externas que agem em nossas vidas, e que muitas vezes na
relação com o outro, não paramos para observar o grande potencial que temos, mesmo frágeis e imperfeitos, somos suscetíveis a várias intempéries no
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contexto social. Seja na instância do trabalho, nas relações com o outro, em
casa, na escola, na rua, enfim, sempre estaremos nos deparando com coisas
novas e desafiadoras, e que exige de nós uma motivação para responder nossas
ansiedades e superar nossos medos.
METODOLOGIA
Caracterização dos Sujeitos e do Local da Pesquisa
A pesquisa foi realizada na EEIEF Adélia Crisóstomo, localizado na
zona rural do município de Caucaia/CE, situada às margens da Rodovia BR
222 Km 17, bairro Boqueirão. Grande parte dos alunos era oriunda de família
com situação econômica e social difícil, de classe baixa e que consequentemente tinha dificuldade de acesso à cultura, ao lazer e ao esporte. Os pais dos
sujeitos da pesquisa, na medida do possível, procuravam ajudar seus filhos,
que segundo relato dos professores, muitas vezes se tornava mais um desejo
do que realmente atitude, pois necessitavam muito de orientação e apoio
quanto ao direcionamento educacional dos filhos.
No tocante a essa realidade, os alunos tinham pouco atenção por
parte dos pais, devido a sua jornada de trabalho e baixa escolaridade. Motivo
que traz desinteresse dificultando o desempenho escolar dos filhos, apesar dos
esforços somados entre gestores e professores. Enfrentavam também muitas
dificuldades, destacando-se a falta de água potável e saneamento básico, seguido pela escassez de emprego, moradia, lazer, atendimento médico e de
transporte coletivo. O entretenimento era marcado pela Festa do Padroeiro
São João, torneios de futebol e pelos eventos sociais, culturais e religiosos realizados pela comunidade escolar.
A escola buscava formar cidadãos críticos e participativos, capazes de
enfrentar os desafios da sociedade de forma responsável, valorizando suas raízes para que oportunizasse melhorias a comunidade, visando mudanças para
uma sociedade mais justa e participativa. Funcionava em dois turnos (manhã
e tarde) com uma turma de educação infantil; uma turma de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º,
6º, 7º e 8º ano, pela manhã, com um total de aproximadamente 224 alunos,
com uma faixa etária de 2 a 17 anos de idade. No período da tarde, apresentava um total de 219 alunos na faixa etária entre 4 a 17 anos, assim distribuídos: uma turma de educação infantil, uma turma de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 8º e dois
9º anos. A escola trabalhava também com vários projetos como PDE, PDDE
e o MAIS EDUCAÇÃO. Seu maior desafio era despertar o interesse tanto dos
pais quanto dos alunos para importância da educação dos seus filhos.
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Em seu quadro funcional a escola contava com o grupo gestor, composto por uma diretora, uma coordenadora pedagógica e uma secretária escolar, todos graduados e com especialização em sua área de atuação, exceto a
secretária escolar com nível médio, porém, habilitada para atuar na secretaria
escolar. Contava também com uma equipe máster de professores, todos concursados, graduados e com especialização em suas respectivas áreas de ensino.
A escola desenvolvia um excelente atendimento às crianças com necessidades
especiais, sendo um dos seus diferenciais. Constituía-se por uma sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE) voltado aos alunos matriculados
na escola e de outras comunidades adjacentes. Tinha como apoio uma excelente equipe administrativa, constituída por um agente administrativo, quatro
auxiliares de serviços gerais, duas merendeiras, dois vigias, um porteiro, dentre eles, alguns contratados e terceirizados.
No que tangia às instalações físicas, mesmo superando as dificuldades, a escola não atendia às necessidades reais de seus alunos. Contava com
uma sala de secretaria, onde funciona também a sala de multimeios, dez salas
de aula, uma cantina, um pátio externo não adequado para recreação, um pátio interno coberto, construído por verbas do Governo Federal através de seus
projetos, uma quadra de esporte descoberta, um pequeno almoxarifado, um
depósito, um banheiro feminino, um banheiro masculino, e um para uso dos
professores. Algumas salas de aula funcionavam com divisórias entre turmas
do 1º ao 5º ano. Para realização de alguns projetos como o MAIS EDUCAÇÃO, era improvisada salas no pátio interno e externo, o que tornava difícil a
realização ideal de suas atividades. Contudo, diante desses percalços, a escola
sempre realizou um excelente trabalho, exercendo sua função como instituição, superando desafios e fazendo a diferença dentro de suas possibilidades.
Contava com serviço de um transporte escolar que conduzia os alunos nos
períodos manhã e tarde, em especial, aqueles que residiam mais distante da
escola e em comunidades de difícil acesso, como Serra da Conceição, Porteiras e Boqueirãozinho.
A turma do 6º ano “B”, participantes da pesquisa, funcionava no
turno da manhã e contava com 22 alunos, 15 meninos e 7 meninas, na faixa
etária entre 11 e 16 anos de idade. Todos participaram de todas as etapas da
investigação. Nos contatos iniciais com a direção da escola e os professores da
turma, apresentamos os objetivos da pesquisa, a metodologia da intervenção
e conversamos sobre a escolha da turma, mediante termo de consentimento
livre e esclarecido (TCLE) assinado pelos responsáveis da escola, diretora e
coordenadora pedagógica, para que pudéssemos ter acesso e autorização para
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a divulgação da investigação. A pesquisa foi realizada entre os meses de outubro e novembro, compreendendo todas às sextas-feiras alternadas com duas
horas de visita, perfazendo uma carga horária de 10 horas. No primeiro dia,
nos apresentamos à direção e a coordenação da escola, situando o trabalho de
pesquisa, no qual fomos bem recebidos. No segundo momento conhecemos
os professores da turma, em que, na oportunidade, dialogamos sobre a escolha
do nosso objeto de estudo. No terceiro dia, fomos apresentados aos alunos, na
oportunidade, aplicamos nossa primeira atividade, o pré-teste, de forma ética
e responsável.
A sala de aula foi organizada de forma a deixá-los tranquilos em relação a aplicação do pré-teste. Foram lidas as questões por eles mesmos, ao
que responderam silenciosamente as vinte questões pertinentes aos colegas e
professores, enfatizando também o aprendizado em sala de aula. Foram distribuídos materiais como lápis e borracha. De forma descontraída, levaram
cerca de quarenta minutos para responder ao pré-teste, visto que se tratava de
questões simples sobre sua participação em sala de aula no seu dia-a-dia. A
dinâmica da turma em responder o pré-teste foi unânime. Em seguida foi recolhido um a um, após agradecimento. Em outro momento, solicitamos aos
professores que respondessem ao questionário destinado a eles. O material
configurava dezesseis perguntas a respeito da relação com a turma, a metodologia aplicada em sala, e o que eles, pensavam sobre a motivação, observada
em cada um em relação à aprendizagem, o que nos proporcionou material
suficiente com informações precisas para o andamento da pesquisa e análise.
A investigação com os professores foi um sucesso. Os mesmos demonstraram
sinceridade ao responder às questões de forma ética e responsável. Depois de
concluído, foram recolhidos para futura análise, totalizando, cinco professores
entrevistados, com representatividade das diferentes áreas de ensino. Para a
conclusão da nossa intervenção nos despedimos da turma e de seus professores na confiança de termos deixado um diferencial, pois os alunos sentiram-se
felizes e motivados pela escolha da turma, com uma certeza de podermos contar sempre com eles. Foi realmente gratificante.
APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
Os relatos da pesquisa observados no pré-teste, mostraram que a maioria dos alunos gostavam de estudar, mas se sentiam desmotivados para esta
prática, muito embora, ainda na maioria das vezes os pais incentivassem. A
relação dos alunos com os professores de acordo com resultados do pré-teste,
em que eles respondiam sim ou não, era de uma relação flexível, mas, quando
se tratava de estudar em sala de aula, a situação era diferente. As brincadeiras,
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apelidos e algazarras eram ações desagradáveis e constantes. A professora
logo que entrava na sala, tentava acalmar e disciplinar a turma, mesmo sendo
chata, descrevia alguns deles. Parte da turma afirmava em seus relatos que a
sala de aula não era um lugar prazeroso para estudar. Alunos mais calmos e
concentrados relataram que não conseguiam estudar em função do barulho e
das brincadeiras de mau gosto; como empurrões e correrias dentro da sala de
aula. Foi questionado com os alunos a respeito das atividades que os professores orientavam a fazer em sala ou em casa; a grande maioria da sala afirmava não resolver tais atividades, o que tornava difícil à aprendizagem dos
alunos, caracterizando uma falta de interesse tendo como consequência à reprovação.
Na aplicação do questionário com os sujeitos, observamos alguns
pontos a respeito da motivação que os pais tentavam passar para os seus filhos.
De modo geral, eles afirmavam que os pais incentivavam sim, a ir à escola,
prestar atenção às aulas e a respeitar os professores. A questão era ao chegar
à escola quando se aproximava dos colegas, que, no calor das brincadeiras,
comprometia a dinâmica da aula. Os achados revelavam que a desmotivação
ocasionada nessa turma seria pela faixa etária mista, despertando conversas
paralelas e a desmotivação. Alguns deles questionavam o porquê da separação
dos colegas da série anterior. “Bom mesmo era a nossa outra turma”, afirmava
um deles. Entendia-se que os alunos nessa fase, ainda não estavam preparados
para enfrentar a separação de seus colegas que vinha de outra turma, e ainda,
a imaturidade para aceitar as mudanças pertinentes de acordo com idade, série, turno, turma e professores. Os alunos comentavam que “a tia”, como
eles mesmos falavam, não permitia que a chamassem assim, apenas pelo
nome próprio, ou professora. Posturas assim gerava descontentamento, a
ponto dos alunos não compreenderem que não estavam mais nos anos iniciais.
Perguntamos aos alunos o que poderiam sugerir para professora deixar a aula
mais atrativa. As respostas foram as mais variadas possíveis: passar menos
atividades, contar histórias, fazer brincadeiras, “me abraçar”, passar filmes.
Porém a resposta mais comum foi “fazer brincadeiras”. Isso nos levou a perceber que não havia ainda maturidade por parte dos alunos, quando o assunto
era estudar. Havia motivação para uma série de atividades conforme registros,
exceto, o compromisso com os estudos. O fato de eles, na sua grande maioria,
ter afirmado que as brincadeiras, ao invés de rodas de leitura, (onde apenas
um aluno mencionou num universo de 22), ou mesmo passar um filme, desde
que fosse educativo, ficava aquém da realidade deles.
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Uma situação importante que também nos chamou atenção, estava
relacionada à área afetiva. Quando um dos 22 alunos questionados, havia registrado a expressão “me abraçar”. Isso revelava que, dentro do universo pesquisado, existe a necessidade de atenção, carinho e afeto por parte desses alunos, uma vez que eram tratados assim em séries anteriores; com abraços e uma
maior reciprocidade. Refletia uma necessidade urgente da atenção do professor de forma mais presente, mais afetiva.
Contudo, percebe-se ainda, que é o professor a mola mestra responsável por envolver e conduzir o aluno, de forma que o encante e torne possível
seu envolvimento no processo ensino-aprendizagem. É um constante desafio.
Cury (2003, p. 191), salienta que não importa o tamanho de nossos obstáculos,
mas o tamanho da motivação que temos para superá-lo. A falta de motivação
não é um problema apenas dos alunos, mas dos professores também. Como
ilustrou o relato de uma professora ao responder o seu questionário: “Hoje me
sinto frustrada com tanta falta de interesse, de respeito e disciplina na sala de
aula. Às vezes me sinto desvalorizada por parte dos alunos.” As professoras
acreditavam que para os alunos estarem motivados à aprendizagem, era preciso que elas estivessem também motivadas. Isso é fato.
De acordo com Fita (1999, p. 27) a motivação é um conjunto de variáveis que ativam a conduta e orientam em determinado sentido para poder
alcançar um objetivo. Sendo assim, a motivação tão desejada por estes profissionais da educação, se tornava um desafio, no sentido de resgatar nos alunos
essa perspectiva e assim alcançar os objetivos tão esperados para o sucesso
escolar. Questionamos aos professores qual a importância que os alunos atribuiam ao estudo; todos, em número de cinco, responderam por unanimidade
que eles não davam nenhuma importância aos estudos. “Mostravam grande
interesse em jogos, apresentações artísticas e culturais”. Segundo esses profissionais, o que eles menos gostavam de fazer realmente era estudar. “Acredito
que não adianta usar diversas metodologias quando o aluno não tem interesse”, afirmam.
Essa desmotivação pelo trabalho estava também relacionado à má remuneração a quem os professores eram submetidos. Dois, dos cinco professores, relatam da insatisfação dos seus proventos, aos quais não correspondiam
às suas expectativas, bem como as formações e aperfeiçoamento profissional.
É visível que nos últimos anos houveram grandes investimentos na área educativa, contudo, há ainda muito por fazer. Chalita (2004, p. 163) ressalta que
não se trata de ignorar a situação em que se encontram os professores no que
diz respeito aos patamares salariais. Essa classe vem sendo tratada com desrespeito pela grande maioria dos administradores públicos do País. Para obra
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de cimento e cal sempre há dinheiro, para um salário digno de quem forma o
cidadão não há verbas. Entendemos que dinheiro não é tudo, mas muito motiva o profissional quando se trata de reconhecimento e estímulo voltado aos
docentes. Os professores mencionaram que lamentavelmente a família dá
pouca importância à escola de um modo geral. “Eles permitem que os filhos
faltem para dormir, jogar bola, pescar e fazer compras”, afirmam. Percebemos
nesse momento uma grande lacuna em relação à presença dos pais na escola,
fato que dificulta a aprendizagem dos alunos. Um ponto importante observado era a atenção da gestão escolar em dar suporte aos professores, ao realizar atividades relacionadas à motivação e à aprendizagem dos alunos. Todos
por unanimidade afirmaram: “Nós professores podemos sempre contar com a
gestão da escola. Está sempre a inteira disposição nos apoiando nas decisões,
principalmente no tocante à indisciplina em sala de aula.” Essa relação reforça
o que o educador Chalita (2004, p. 178) relata ao afirmar: “Como gestor, sua
obrigação é atuar como líder democrático que consiga fazer com que cada
pessoa sob sua responsabilidade possa dar o melhor de si. Além disso, deve
intervir para que o professor se sinta motivado, para que o aluno se sinta feliz,
para que o espaço e convivência sejam agradáveis.”
Mediante a pesquisa, todos os professores da turma suscitavam uma
relação maravilhosa com os alunos. Em seu questionário relatam: “Embora a
grande maioria dos nossos alunos sejam descompromissados, sem visão de
futuro, poucos veem, ainda no estudo, uma tábua de salvação.” Afirma outra:
“Trabalho nessa instituição há 15 anos e sempre tive a confiança deles, para
alguns sou como uma espécie de psicóloga.” Diante desse contexto, acreditamos que a desmotivação analisada nessa turma não é oriunda da ausência ou
carência da relação afetuosa entre professor e aluno. Pelo contrário, acreditamos que essa relação sustentava de forma motivacional a relação professoraluno, favorecendo de forma positiva no processo educacional.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Estudos voltados à relação educativa, segundo os PCN’S, (1988, p.
23) é uma relação política, por isso a questão da democracia se apresenta para
a escola da mesma forma que se apresenta para a sociedade. Essa relação se
defende na convivência da escolaridade em sua forma mais ampla, desde a
estrutura escolar em como a escola se insere e se relaciona com a comunidade,
nas relações com a comunidade, nas relações entre os trabalhadores da escola,
na distribuição de responsabilidades e poder decisório, nas relações entre professor e aluno, na relação com o conhecimento.
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Tratando-se do contexto educacional é indiscutível que, estudar sobre
o desenvolvimento contribui para um melhor desempenho pedagógico. No
que diz respeito a importância da motivação, esta apresenta uma parcela importante na educação. Nessa perspectiva, pode-se dizer, que, a motivação, é a
força que move o sujeito a realizar atividades e consequentemente produzir
um efeito na aprendizagem e no desempenho educacional. Para tanto, partimos de uma pesquisa, onde tivemos como objetivo analisar a motivação dos
alunos a partir do discurso dos professores de uma escola pública, cujo tema
versava sobre a motivação na aprendizagem.
A questão da motivação sempre foi assunto de relevância em vários
contextos. Em se tratando no contexto da educação não seria diferente. Não
se pode falar em motivação sem mencionar o professor, o aluno, a gestão da
escola e a família. Muitas vezes dizemos que para o aluno ter motivação em
aula, é relevante as relações afetivas por parte professor. Ouve-se dizer também que um bom professor é aquele que sabe motivar seu aluno. As discussões
dos resultados obtidos nesta pesquisa mostrou que além da relação professoraluno, a família também tem um papel essencial na motivação dos alunos em
relação aos seus estudos. Foi apontado como necessário o incentivo e a participação ativa da família dando suporte aos filhos no decorrer de sua vida escolar, em especial no 6º ano do Ensino Fundamental, primeira etapa dos anos
finais. Chalita (2004, p. 266) afirma:” A escola nunca conseguirá substituir a
família. Cada um tem seu espaço e sua responsabilidade.”
A pesquisa mostrou que a indisciplina é constante na sala de aula,
fato que merece maior atenção por parte dos gestores para que adotem medidas mais disciplinares. No sentido de atenuar esse fenômeno, sugerimos à escola contactar pais, professores, grupo gestor, alunos e demais atores nesse
processo, para que reunidos desenvolvam ações como palestras, encontros e
realizações de projetos que amenizem o índice da indisciplina indicada como
um fator da desmotivação. Sugerimos ainda que seja acordado com pais e demais responsáveis as decisões tomadas nesses eventos, mediante documento
assinado pelos responsáveis para que fique registrado e arquivado. Atitudes
como essas darão maior rigor as decisões tomadas pela escola. “Limites e disciplina são conceitos que aprendemos depois que nascemos, e alguém tem que
ensiná-los, afirma Tiba (2006, p. 199)”. Nesse momento, a parceria família e
escola torna-se primordial no processo ensino-aprendizagem. Quanto a falta
de compromisso e desinteresse dos alunos mencionada pelos professores, seria
viável adotar metodologias mais envolvente, no sentido de despertá-los para a
curiosidade e o interesse pelas atividades realizadas. Permitir que os alunos
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sejam os atores e protagonistas nesse processo. Explorar suas falas, contextualizando no momento das conversas paralelas, seria uma opção enriquecedora.
Percebeu-se no decorrer do estudo que não há maturidade por parte
dos alunos ao ingressar no início dos anos finais. Uma iniciativa interessante
por parte da gestão escolar seria que, no início do ano letivo, organizasse na
primeira semana de aula, atividades extra sala, como palestras, dinâmicas, atividade lúdicas, dentre outros, envolvendo todos os alunos para melhor adaptação durante o ano letivo.
A pesquisa foi pensada com a possibilidade também de responder alguns questionamentos e problemas enfrentados pelos alunos, tendo uma boa
concentração nos estudos e motivação, no escopo de melhorar os resultados
na aprendizagem. Conforme pesquisa realizada, constatou-se que os professores trabalhavam de forma esforçada e em coletivo com o grupo gestor, o que
se tornava essencial para lidar com o fator motivacional dos alunos em sala de
aula. Os pais tinham ciência da necessidade do bom aprendizado, embora ausente de suas responsabilidades em relação ao acompanhamento da vida escolar dos filhos. Visitas domiciliares em parceria com o conselho escolar da
instituição, no sentido de reforçar a presença dos pais na escola, certamente
seria um incentivo maior. Portanto, ficou confirmado o quanto é importante
o fator motivacional no contexto da aprendizagem, tanto para o sucesso escolar quando para a vida dos nossos educandos.
A pesquisa realizada permitiu concluir que a relação entre a aprendizagem e a motivação, vai além de qualquer pré-condição estabelecida. Ela é
recíproca e, dessa forma, a motivação poderá resultar um efeito positivo na
aprendizagem e no desempenho escolar, refletindo em melhores resultados.
Pudemos constatar como contribuição desta pesquisa, a viabilidade de trabalhar e despertar a motivação dos alunos do 6º ano B” de forma que favoreça
o desenvolvimento das capacidades necessárias, à formação do indivíduo no
processo ensino-aprendizagem. Como diz Tiba (2007, p.271) “Mas nem tudo
está perdido, pois se há motivação, é sempre possível evoluir.
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A BNCC E OS SENTIDOS DE ENSINAR HISTÓRIA3
Francivaldo Alves Nunes
Introdução
A proposta da pesquisa que tem nos motivado a pensar o ensino e a
educação nos últimos anos, dialoga na perspectiva de compreender os sentidos
de ensinar a história em tempos de modificações curriculares e de se repensar
os lugares das disciplinas escolares, principalmente no processo de
implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Inclui-se
ainda, elementos circunscritos a um ambiente de revisionismo e negacionismo
históricos, assim como de defesa de uma escola que nega a importância dos
debates e posicionamentos políticos como necessários na formação dos
estudantes. Estas preocupações nos levaram ao encontro de uma leitura muito
interessante produzida por Flávia Eloisa Caimi (2006) em que buscava
responder à questão “Por que os alunos (não) aprendem História?”, em que
descreve sobre a importância da formação do professor reflexivo e
investigador, da sua prática e dos contextos escolares. Isto nos permite refletir
sobre os sentidos do ensino de história produzidos por alunos e professores,
por outro, nos aponta para compreender esses sentidos em diálogo com dada
temporalidade e ambiente social.
Ao pensarmos os sentidos de ensinar história como um fenômeno
historicamente construído, significa compreender a história como disciplina
escolar que tem uma função, um sentido ou objetivo ligados às políticas de
estado e educacionais, assim como as perspectivas ideológicas presentes em
determinados contextos sociais. Nesse aspecto, superamos uma proposta de
educação presente nas décadas de 1980 e 1990, em que a construção do
conhecimento estava pautada em uma história como lição ou legado, como
importante para que pudéssemos aprender com os erros do passado e não os
repetir. E atualmente, qual o sentido do ensino da História para os professores,
levando em consideração esses condicionantes das políticas educacionais e as
perspectivas ideológicas? Esta é a questão fundamental que procuraremos
responder ao longo deste texto.
Buscar respostas para a questão anterior exige dar conta de uma
pluralidade e complexidade de compreensões presentes nas falas dos
3

Texto resultante de pesquisas vinculadas ao projeto “Os sentidos de Ensinar História e a BNCC:
Leituras da atuação docente por professores da Educação Básica”. Uma apresentação preliminar
do texto pode ser encontrada nos Anais do IX Encontro da ANPUH-DF, 2020. Aqui dispomos
de uma versão revisada e ampliada.
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professores, mas também exige compreender as experiências de forma
regionalizadas, a partir das redes de ensino nos municípios, assim como
verificar em documentos e propostas curriculares como esta questão aparece
ou é tratada. Seguindo esta orientação, procuramos demonstrar, a partir de
leituras construídas pelos professores de história das escolas públicas
municipais de Ananindeua, no Pará, o sentido de ensinar história, buscando
de alguma forma compreender aspectos regionalizados do debate, sem perder
a dimensão geral desta reflexão. As novas exigências e como são percebidas,
as novas formas de atuar, os conteúdos a trabalhar, as estratégias de atuação
docente consolidadas e em ruptura, são questões que buscamos perceber. De
forma mais específica, a proposta é compreender os novos sentidos que são
implicados na disciplina de história, sob a percepção dos professores,
considerando o advento da implantação da BNCC e o contexto social em que
se observam os debates sobre a história e a disciplina de história.
Importante registrar, que nos últimos dois anos, a Secretaria de
Educação de Ananindeua (SEMED), município da área metropolitana de
Belém-Pará, iniciou o processo de implementação da BNCC, nos currículos
escolares, o que envolveu os professores e técnicos da secretaria.
Consideramos que a Base, como um documento governamental, apresenta
implicações não apenas quanto aos conteúdos, assim como pressupõe
mudanças nas atividades desenvolvidas pelos professores, incluindo novos
lugares e os sentidos as disciplinas, assim como expressa a necessidade de se
pensar as estratégias metodológicas e as formas como constroem as sequências
didáticas, de forma a facilitar a aprendizagem (MACEDO, 2015).
O processo de implantação da BNCC exigiu em um primeiro
momento, através da promoção de cursos formativos, conhecer a proposta e
os possíveis impactos que poderia provocar na organização curricular até
então desenvolvida. Seguiu-se de reuniões e formações de grupos de trabalho,
que em um segundo momento, passaram a estabelecer as relações mais
diretamente e propor as modificações necessárias. Em 2020, a SEMED
entrega aos professores, gestores, coordenadores pedagógicos e técnicos,
assim como a sociedade em geral o Documento Curricular do Município de
Ananindeua (DCMA) com o tema “Por uma educação humanizadora”, que
apresenta a proposta curricular para a educação infantil e ensino fundamental
como grande síntese desse trabalho.
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Imagem 1: Documento Curricular do Município de Ananindeua, 2020.

Fonte: PARÁ (Ananindeua), 2020, p. 1.

Compreender os sentidos de ensinar história em diálogo com a
experiência docente e novas diretrizes curriculares condicionadas as escola e
redes de ensino, nos exigiu adotar uma metodologia que passou pela leitura
de referências bibliográficas, de forma a realizar um diálogo com autores
relacionados com as temáticas: ensino de história, currículo, BNCC, atuação
docente. Com a finalidade de responder às questões anteriormente levantadas,
procuraremos, para este texto, ouvir os professores que atuam nas escolas da
rede pública municipal de Ananindeua, em que selecionamos quatro docentes
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da disciplina de história e que atuam no ensino fundamental maior, anos finais
(6.º ao 9.º ano), licenciados em história, tendo uma experiência formativa em
universidades públicas e privadas. Estes professores nos ajudaram a
compreender, no debate de reorganização curricular, o lugar do ensino de
história e os sentidos que podem tomar, a partir destas mudanças associadas
ao currículo.
Por uma outra perspectiva de história
No exercício das mudanças curriculares, a partir das novas exigências
da BNCC, se observa na fala dos docentes como elemento de motivação, a
possibilidade de construção de um currículo que oferecesse “uma outra
perspectiva da história”, que embora já viesse sendo desenvolvida em algumas
escolas, por alguns professores, ainda assim necessitava de legitimação ou
oficialização por parte da SEMED. “Uma outra perspectiva de história”,
destacou os professores, resumia bem aqueles momentos que envolviam os
docentes nos cursos de formação e na participação em grupo de trabalho,
quando do debate pela implementação da BNCC.
A percepção otimista desses novos tempos residia na ideia de
aproximar os alunos do conteúdo trabalhado pelos docentes em sala de aula,
de forma a enfatizar que os discentes também são sujeitos da história, podem
se enxergar nas histórias que lêem e que o professor as conta, desmistificando
a ideia de que a história é constituída por grandes feitos e heróis. Não que isso,
em determinados momentos, não fossem mais utilizados, como expressou
alguns professores. Aliás, ainda se constitui em um recurso muito acionado
pelos docentes para chamar atenção dos alunos sobre algum tema,
principalmente porque a ideia de herói ainda é muito presente em nossa
sociedade. Está cotidianamente presente em filmes e séries televisivas ou jogos
eletrônicos, algo muito comum no universo de vivência dos alunos. No
entanto, a história, na leitura dos docentes não se deve prestar a isso, mas a
apresentar a importância de cada um no processo de construção social,
inclusive fazendo com que os alunos se enxerguem neste processo.
Outra questão a superar, a partir desta nova perspectiva de história,
seria a ideia de apenas conhecer o passado, sem fazer conexões com o tempo
presente, como se o passado permanecesse estático a uma temporalidade
específica. Aproximando-se dessa forma, de uma concepção de disciplina que
sirva de ferramenta para a compreensão dos fenômenos sociais. Aliás, ao
apresentar a disciplina de História, a BNCC enfatiza a ideia que “todo
conhecimento sobre o passado é também um conhecimento do presente
elaborado por distintos sujeitos”, nesse sentido o historiador indaga com vistas
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a identificar, analisar e compreender os significados de diferentes objetos,
lugares, circunstâncias, temporalidades, movimentos de pessoas, coisas e
saberes em diálogo com a demanda social em que está envolvido, por isso que
não se pode entender o passado como estático. Deve sim, ser observado em
constante movimento, sendo acionado, sempre que o presente procura
recuperar em dado momento histórico, de forma a melhor compreender uma
dada realidade (BRASIL, 2017, p. 397).
A relação entre passado e presente, necessariamente, pressupõe
pensar a dimensão do futuro, a medida em que o passado é acionado para
compreender e melhor analisar o presente de forma a buscar saídas mais
seguras, projetando e planejando um melhor futuro. Nesse ponto, gostaríamos
de destacar como a fala dos professores abre espaço para refletirmos sobre as
categorias de “espaço de experiência” e “horizonte de expectativa” como
propostas por Koselleck (2006), no sentido de demarcar diferentes formas
pelas quais os sujeitos históricos articulam as dimensões temporais entre
passado e futuro. Nessa perspectiva, a experiência é o passado atual, aquele
no qual acontecimentos foram incorporados e podem ser lembrados,
considerando as demandas do presente. No entanto, esclarece o autor,
também está, ao mesmo tempo, ligado à pessoa e ao interesse individual.
No entrelaçamento entre passado e presente e horizontes de
expectativas, observado na fala dos professores, tal posição justifica e orienta
a sua prática pedagógica. Neste aspecto, a história deve se constituir muito
mais do que um curso para aprimoramento ou colaborativo na
profissionalização, mas uma ferramenta para a autonomia do pensamento.
Neste aspecto, os professores recuperam a ideia de uma história como
formação para cidadania, como adverte a Base, para quem “a relação
passado/presente não se processa de forma automática”, nem tão pouco a
história “emerge como um dado ou um acidente que tudo explica”, mas
permite ao sujeito enfrentar os problemas e propor soluções com vistas à
“superação das contradições políticas, econômicas e sociais do mundo em que
vivemos”, ou seja, é sustentada a partir desta reflexão de uma história crítica
e reflexiva com o objetivo de transformação social (BRASIL, 2017, p. 397).
Necessidade da desnaturalização dos eventos históricos
A preocupação com a desnaturalização dos eventos aparece também
como recorrente na fala dos professores, quando questionados sobre a
importância da disciplina de história, o que revela também a importância da
dimensão sociológica concedida pelos docentes ao ensino de história. Nessa
perspectiva, o ensino da disciplina serviria como base para uma leitura da
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contemporaneidade diante das inquietações e incertezas, não sendo apenas
coleção de fatos e conteúdos. O enfoque de conteúdo aparece, portanto, para
que os alunos percebam que eles ocupam uma determinada posição na
sociedade, sendo isto ocupado não de forma naturalizada, mas resultante de
lutas e embates, resultado de correlações de forças em determinados
momentos históricos.
A percepção anterior é reforçada na BNCC, quando se observa que
esta parte de uma leitura de mundo, sempre em movimento e transformação.
Nesse caso, ao se deparar com experiências históricas diferentes, construídas
em temporalidades e espaços diversos, os indivíduos produzem saberes que os
tornam mais aptos para enfrentar situações marcadas pelo conflito ou pela
conciliação. Entre os saberes produzidos, destaca-se a capacidade de
comunicação e diálogo, instrumento necessário para o respeito à pluralidade
cultural, social e política, bem como para o enfrentamento de circunstâncias
marcadas pela tensão e pelo conflito (BRASIL, 2017, p. 398).
Para os professores, os estudos das revoluções, a exemplo da
Francesa e suas implicações, abordados no 8.º ano (EF08HI04),
principalmente como movimento de rebeldia social e destituição de um
governo absolutista (BRASIL, 2017, p. 425), pode despertar no aluno a
percepção de que a força popular e sua organização pode resultar em processo
radical de mudança. Movimentos de luta, resistências, greves, manifestações,
presentes nos conteúdos do 9º ano (EF09HI04, EF09HI07 e EF09HI09), e que
revelam aspectos das lutas operárias, feministas, atuação dos negros e a
cultura afro-brasileira como elemento de resistência e superação das
discriminações (BRASIL, 2017, p. 425), pode dimensionar bem este debate
que envolve uma história militante. Neste aspecto, a única coisa que a história
nos garante é a mudança, nada é perene todo o tempo. Na percepção desses
docentes, o potencial da história na educação básica é esse, de colaborar na
desnaturalização da realidade, perceber que é fruto de escolhas, dos embates,
das tensões, ou seja, é um ambiente que está sempre sendo disputado,
inclusive o próprio passado.
A leitura que se faz, considerando as demandas da escola em diálogo
com a BNCC e suas orientações, é da necessidade de um ensino que abra
espaço à desnaturalização das desigualdades e preconceitos sociais, situando
o aluno, ele próprio, como sujeito da história. Desnaturalizar, no sentido
colocado pelos professores significa, não tomar a sociedade como algo
imutável, mas como resultado da ação dos indivíduos, condicionada por sua
singularidade histórico-temporal. Reconhecendo ainda que a importância
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concedida aos fatos históricos não é algo natural, mas uma disputa que
envolve múltiplos interesses.
A questão anterior ficou evidente, quando se observa o DCMA, em
que expressa a importância do fortalecimento da autonomia dos adolescentes
do Ensino Fundamental, anos finais, “oferecendo-lhes condições e
ferramentas para acessar e interagir criticamente com diferentes
conhecimentos e fontes de informação”. Como destaca o documento, trata-se
de um período de vida em que se ampliam os vínculos sociais e os laços
afetivos, as possibilidades intelectuais e a capacidade de raciocínios mais
abstratos, o que implica em uma melhor percepção quanto a necessidade de
desnaturalização dos acontecimentos históricos (PARÁ, 2020, p. 102). Neste
aspecto, os estudantes tornam-se mais capazes de ver e avaliar os fatos pelo
ponto de vista do outro, exercendo a capacidade de descentralização,
“importante na construção da autonomia e na aquisição de valores morais e
éticos” (BRASIL, 2017, p. 426).
O extrato anterior sugere uma conexão entre a análise social e a
problematização do lugar do indivíduo na trama da história. O que os
professores estão apontando é que a BNCC, ao incluir temáticas vinculadas a
cultura popular, saberes indígenas, a emergência da vida urbana no Brasil e
segregação espacial, protagonismo feminismo e anarquismo, violência contra
populações marginalizadas, pluralidade e diversidades identitárias, entre
outros (EF09HI04, EF09HI05, EF09HI08, EF09HI23, EF09HI25 e
EF09HI26), serviria assim à inserção de outras lógicas narrativas que
possibilitaram o surgimento de novos sujeitos históricos, para além de uma
perspectiva eurocêntrica centrada nos “grandes homens” e nos “grandes
feitos” (BRASIL, 2017, p. 429).
As observações registradas pelos docentes permitem traçar um
paralelo com a proposta de Vera Maria Candau (2016, p. 14) no sentido de
“reinventar a educação e a escola, superando o caráter monocultural, eurousa-cêntrico e homogeneizador das práticas educativas”. Para esta autora,
nossa herança colonial, por sua vez incrustada no sistema educacional, a
perpetuação de um ensino e lógica escolar, fundamentadas na segregação de
determinadas culturas e etnias, é incompatível a uma educação que se
pretenda mais democrática. Nesse aspecto, a preocupação dos professores
com sua prática é de possibilitar um ensino de história desassociado de
narrativas que promovam um exercício de exclusão.
Nos anos finais do ensino fundamental, como se observa na BNCC,
a dimensão espacial e temporal vincula-se à “mobilidade das populações e
suas diferentes formas de inserção ou marginalização nas sociedades
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estudadas”. Nesse caso, o desenvolvimento de habilidades com um maior
número de variáveis devem ser exercidas pelos alunos, tais como
contextualização, comparação, interpretação e proposição de soluções
(BRASIL, 2017, p. 417). Como destaca Ana Maria Monteiro (2002, p. 52) os
usos dessas variáveis permitem estabelecer uma “desconstrução do
estabelecido” e/ou “desnaturalização do social”, se articulando como uma
característica da identidade profissional dos professores de História, que tem
compromisso com a dimensão formadora do ensino, formadora do cidadão
na medida em que nessa disciplina são trabalhados referenciais que auxiliam
os alunos a superar a visão do senso comum e a realizar uma leitura do mundo
com maior potencial crítico. No aspecto citado pela autora, desnaturalizar e
historicizar o social são ações que fundamentam a ruptura do senso comum e
a compreensão do cotidiano com olhar impregnado de História e uma
perspectiva do ensino. O saber ensinado na história, neste caso, cumpre seu
objetivo de permitir a volta ao senso comum com um novo olhar, crítico e
conceitualmente mais instrumentalizado pelos alunos.
Necessidades de uma educação para cidadania
Contudo, em tempos de Escola sem Partido e negação da produção das
subjetividades no campo das humanidades, como bem advertem Isabel
Barbara, Fabiana da Cunha e Pedro Bicalho (2017, p. 110), essa
particularidade apontada como sendo norteadora dos conteúdos do ensino da
história escolar acaba gerando desconfiança. Neste aspecto, os professores
apontam para uma perspectiva em que, pensar a disciplina no cenário atual é
estar constantemente atento em torno de sua importância no fomento de
justificativas para ações, digressões, modos de agir e de pensar, o que significa
legitimar a história como constituinte dos pilares de formação para a
cidadania.
A dimensão de uma história para formação para cidadania expressa,
para os professores, a capacidade e o poder que a disciplina de história tem de
defender e proporcionar a liberdade, iniciando no próprio ambiente da sala de
aula. Isto se justificaria, pois, o conhecimento histórico se apresenta como
libertador, sobretudo agora diante dessas amarras conservadoras, dessas que
desencadeiam uma série de acontecimentos perigosos como a intolerância, a
negação de direitos e a própria liberdade, que desestruturam a sociedade.
As amarras conservadoras que restringem a noção de criticidade e
problematização do conhecimento histórico, apontadas pelos professores, ao
que se observa, apenas poderiam ser contrapostas, a partir de uma concepção
de ensino vinculado a novos olhares sobre os fenômenos sociais,
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caracterizados pelo combate à intolerância e ao preconceito. Essa noção de
liberdade, proposta pelos professores, serviria a permitir seu alunado tecer suas
próprias conclusões sobre a historicidade desses fenômenos, a partir de uma
visão um tanto mais isenta de preconceitos sedimentados no corpo social.
Aproxima-se de uma linha de pensamento sugerida pelos Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs), na importância atribuída ao conceito de
cidadania e sua relação com a história, como analisado por Marcelo
Magalhães (2003).
Ao observarmos a questão, os PCNs colocam que os estudos
históricos desempenham um papel importante, na medida em que
contemplam pesquisas e reflexões das representações construídas socialmente
e das relações estabelecidas entre os indivíduos, os grupos, os povos e o mundo
social, em uma época. Nesse sentido, o ensino de História pode fazer escolhas
pedagógicas capazes de possibilitar ao aluno refletir sobre seus valores e suas
práticas cotidianas e relacioná-los com problemáticas históricas inerentes ao
seu grupo de convívio, à sua localidade, à sua região e à sociedade nacional e
mundial, sendo nestas habilidades que se forjam os valores vinculados ao
exercício da cidadania (BRASIL, 1998. p. 34).
Outra questão apontada pelos docentes, diz respeito a admissão da
ideia de sermos herdeiros de uma “bagagem histórica” em que trazemos de
nossas experiências familiares e comunitárias. Neste caso, os esforços dos
docentes concorrem para identificar seu alunado como ator e agente da
produção de conhecimento histórico, rechaçando a interpretação de uma
disciplina estática, distante da realidade experiencial e, por isso mesmo,
inacessível a título de análise. Isto será possível, a medida em que percebam
esse conhecimento histórico como significativo para suas existências, por
outro, trata-se de estabelecer uma mediação entre o que é apreendido e aquilo
que corresponde à experiência, ao que é vivido pelo aluno.
A questão anterior, fica evidente na percepção de Durval Muniz
Albuquerque Junior (2012, p. 36), quando revela que “sabemos hoje que a
história terá os sentidos que nela colocarmos”. No caso destes sentidos, para
o autor, embora a vivência, a experiência da historicidade, da temporalidade,
possa ser estabelecida de forma individual, e os sentidos que atuam na história
também partem dos indivíduos, no entanto, estes tornam-se coletivos,
transcendem a esfera da individualidade ao se encontrar, se conflitar, se
articular, se associar, ou coexistir na vida em sociedade. Isto quer dizer que a
experiência com a história e os sentidos atribuídos, são resultantes de uma
experiência individual, mediada por uma “bagagem histórica”, mas que na
relação do processo de aprendizagem e a necessidade de compreensão e
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intervenção social, se constituem de forma coletiva, uma vez que devem
conviver com outras percepções sobre os eventos históricos.
Um pensamento semelhante e que dialoga com a ideia de “bagagem
histórica”, apontado pelos professores, é sobre a relação entre memória e
ensino de história num cenário de recrudescimento da intolerância, como o
que vivemos atualmente. Nesse aspecto, as deturpações sobrevêm a
necessidade de reafirmar o compromisso docente em se posicionar frente a
essas disputas pela “memória coletiva” (POLLAK, 1992, p. 203) por setores
ligados a demandas autoritárias e preconceituosas. Portanto, a memória como
importante nos estudos da história teria um significado na luta por uma
sociedade mais justa, pois recuperaria eventos históricos que evocaram a
atuação de indivíduos contra a desigualdade.
Ao que se observa, à intensificação das disputas pelas memórias
somam-se aos questionamentos sobre o papel da docência e o caráter político
e ideológico implicado nos processos de ensino e aprendizagem. Para os
professores, é necessário se fazer uma reafirmação dos objetivos que norteiam
a existência da disciplina em seu compromisso com a construção de um futuro
de menos intolerância, violência e preconceitos. Aliás, esta foi uma questão
importante, em que os professores entenderam que a BNCC poderia destacar
ou verbalizar de forma mais intensa. No caso, a crítica que se estabelece é que
a Base pautou suas observações apenas em conteúdos que articulam estas
temáticas, sem dar muitas opções aos professores de como estabelecer maiores
considerações, produzir maiores habilidades, quanto a estes objetos de
conhecimento. A Base também não aponta como trabalhar estas unidades
temáticas de forma a revelar seu caráter transformador da sociedade.
Ensino e a diversidade de narrativas históricas
Relacionando os desafios da disciplina numa era de proliferação de
outras narrativas sobre o passado, construídas fora dos espaços escolares, os
professores têm plena consciência de que as interpretações do passado são
produzidas hoje fora da academia e alcançam o espaço midiático e a esfera
pública de uma maneira avassaladora, o que coloca o ensino escolar em
xeque. Esta é, na verdade, a maior ameaça percebida pelos docentes. Para os
professores, o fato da história escolar não ocupar grandes espaços no
currículo, observa-se uma carga horária diminuta, assim como conteúdos, são
questões a se preocupar. No entanto, o que deve tirar o sono dos professores,
está associado com a questão em que os docentes poderiam chamar de
problema epistemológico, ou seja, do regime de verdade em torno da disciplina
escolar de história, que tem de competir com essas outras produções de versões
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históricas construídas fora do ambiente escolar e que acabam interferindo na
forma como o professor atua.
Os professores, ao apresentar a experiência de ter que corrigir
determinados eventos apontados por alunos, a partir de contatos com outras
versões do passado, revela que a BNCC pode colaborar no combate ao que se
poderia chamar de fake história, principalmente nos estudos dos 6.º ano, no
momento em que o ofício do historiador é abordado. Ao destacar a unidade
temática “História: tempo, espaço e formas de registros”, no objeto de
conhecimento “Formas de registro da história e da produção do conhecimento
histórico” a habilidade “Identificar a gênese da produção do saber histórico e
analisar o significado das fontes que originaram determinadas formas de
registro em sociedades e épocas distintas” (EF06HI02), devia se constituir
como algo observável em outros momentos da formação nos anos seguintes,
permitindo que o trabalho com documentos e a forma como trabalha o
historiador pudesse ser um instrumento permanente na reflexão do alunado.
Compreensões com a anterior, evidencia a importância de pensarmos
a história como uma construção que se faz “viva” em espaços e ambientes
diversos, muitas vezes desaprovados ou mesmo nem discutidos nos espaços
acadêmicos, mas que precisam, para se constituir enquanto conhecimento
histórico, guardar os pressupostos da disciplina. Para os professores, essa
questão se torna crucial, pois frequentemente precisam defender ou justificar
seus métodos de trabalho como estratégia de enfrentamento dessas narrativas
não científicas sobre o passado. Desta forma, observa-se os vários desafios ao
professor de história, especialmente em um momento em que sua atuação
profissional e produção intelectual é questionada por quem defende uma
“neutralidade” no ensino de história (PENNA, 2017), como os apoiadores do
movimento Escola sem Partido, por exemplo.
A habilidade de atribuir significado aos temas estudados na disciplina
aparece como a característica mais importante para o professor de história,
inclusive para combater as fake histórias. Mas como isso se efetiva na prática
docente? No relato dos professores, essa premissa associa-se à necessidade de
historicizar os fatos sociais, a partir de uma perspectiva mais plural e inclusiva,
o que reflete também os segmentos com os quais esse professor trabalha na
rede municipal. Portanto, “conhecer seu lugar nessa história” estaria
associado ao primeiro passo de um entendimento mais amplo da sociedade
como um todo. Vemos, portanto, a necessidade de se aproximar dos alunos,
incentivar a desnaturalização dessas opções arbitrárias do próprio currículo
escolar, a partir de um exemplo comum que podem ser vinculados à própria
experiência dos discentes. E consequentemente a refletir sobre o lugar deles
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próprios nesse saber histórico privilegiado em que ele se depara como
conteúdo escolar.
Aos professores, a questão do sentido a ser conferido pela disciplina
tem de necessariamente perpassar por uma reflexão constante do docente.
Neste aspecto, o professor de história deve perguntar-se durante o exercício da
docência por que está falando sobre determinado assunto? Porque escolheu
determinadas temáticas? Quais reflexões quer suscitar a partir de tal tema?
Claro que estas questões são mediadas em função do tempo, dos recursos, do
ambiente de trabalho, no entanto, são importantes para dar maior sentido à
disciplina e tornar o ensino mais significativo para o aluno. Ao que se observa,
as narrativas didáticas conduzidas pelos docentes devem sempre buscar refletir
e questionar, vinculando o tema estudado à vida e realidade do aluno.
Necessário se faz, portanto, pensar em links, estratégias para se aproximar de
seu público, despertar uma curiosidade.
Associar a habilidade docente de atribuir sentido aos conteúdos da
disciplina a um perfil de professor investigativo é o que se conclui. Como foi
dito, um bom professor de história é necessariamente um bom pesquisador.
Nesse aspecto, o professor deve ser uma pessoa que tem um mínimo de
curiosidade que a motive a fazer pesquisas e que motive necessariamente a
sair da sua zona de conforto, buscando também despertar interesse nos alunos.
A reflexão anterior abre-nos espaço para pensarmos melhor essa
relação entre o ensino básico e a academia. No caso, pensar em estratégias que
permitam levar os conteúdos produzidos na universidade para a sala de aula,
de forma a construir uma didática própria para cada realidade escolar é tarefa
do professor. No entanto, deve-se rejeitar uma posição de ensino bancária
(FREIRE, 2001, p. 52), de apenas transmitir conteúdos aos alunos. Há
necessidade de uma preocupação dialógica, construtivista que gere
compreensão e significado. Nessa perspectiva, o texto da aula, que pode ser
elaborado pelo professor, precisa indispensavelmente dialogar com diferentes
perspectivas da produção de conhecimento, não descuidando dos objetivos
que norteiam a finalidade da história escolar.
Ao afirmarmos a importância concedida ao processo de criação
didática, retomamos o debate de que é necessária uma sensibilidade do
professor em localizar, na medida do possível, os pontos de intersecção entre
os conteúdos vistos em sala e o interesse dos alunos. Neste aspecto, pensar um
ensino mais receptivo aos interesses dos discentes é propiciar uma perspectiva
histórica das questões do momento presente. O professor deve entrar nos
debates contemporâneos com os recursos da disciplina. Acreditamos que os
alunos têm essa expectativa também. Quando perguntam “por que devemos
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estudar história?” Ou quando diz “isso é muito velho, muito antigo, não vi
acontecer”, na verdade, ele está sendo extremamente crítico ao trabalho do
professor, pois, não consegue ver um horizonte de expectativas naquilo que
está sendo ensinado e, de certa forma, está cobrando o docente.
Uma saída para a questão anterior é que o ensino de história esteja
mais próximo e inclusivo às demandas dos discentes, como apontamos em
outros momentos neste texto. Neste aspecto, a proposta da BNCC pode ser
bem significativa. No caso, permite aos professores que construam habilidades
de forma que os alunos possam conduzir esse conteúdo para suas experiências
de vida prática. Não há dúvidas que estamos diante de percepções sobre a
disciplina de história e o trabalho do professor que mergulha em uma história
mais real, que envolve o aluno e desperta o pensamento independente, para
lembrarmos aqui os estudos de Maria Louro Felgueiras (1994), para quem a
história deve repensar seu ensino de forma a torná-lo mais significante. Nos
parece que aqui reside o elemento central, quando se observa as reações dos
professores neste contexto de implantação da BNCC e dos desafios e ataques
sofridos pela história, ou seja, tornar os estudos de história como algo que
expresse sentido e importância aos alunos e a sociedade.
Algumas conclusões
A compreensão que os professores estabelecem da disciplina de
história em um momento de implantação da BNCC é da necessidade de
reflexão sobre a importância dos estudos históricos neste contexto de mudança
curricular, mas também da necessidade de reafirmação da importância da
história. Neste aspecto, se aponta uma perspectiva de uma outra história que
precisa ser trabalhada.
A outra história apontada está associada à ideia de aproximar os
alunos do conteúdo trabalhado pelos professores em sala de aula, construir o
que poderíamos chamar de uma história significante. Isto pressupõe trazer os
discentes para a arena dos debates históricos, não como espectadores, mas
como agentes ou sujeitos da história. Isto significa fazer com que os alunos se
vejam nestas histórias, que se percebam no que leem e que, na construção da
vida, estes se vejam nas lutas e disputas sociais.
O recurso ao passado, quando consideramos que a história se
constrói na luta social, não é como algo apenas para ser conhecido ou
entendido, mas que esta experiência em tempo de outrora possa estabelecer
conexões com o tempo presente. Nesse sentido, o passado para além de
explicar o presente deve colaborar na construção de uma leitura que permita
construir estratégias de transformação da sociedade. Aliás, é nesta perspectiva
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que, em parte, se sustenta o ensino de história, ou seja, colaborar na
construção de valores, sentimentos de pertencimento e compreensão de
direitos e deveres que nos auxiliam na vida em sociedade ou na luta pela sua
transformação.
A perspectiva de vida em sociedade pressupõe as relações presentes,
mas também estabelece vínculos, pelo menos no campo da expectativa, com
o futuro. No caso, ao acionarmos o passado também pressupomos uma
dimensão do futuro, uma vez que estamos à procura de saídas mais seguras
para os problemas e situações vividas em sociedade.
Uma última questão que se observou está associada à dimensão de
um ensino que compreenda a realidade social. Em outras palavras, pressupõe
uma história para formação para cidadania, ou seja, um ensino que promova
a liberdade de aprender e ensinar, o que significa associar o aprendizado à
realidade de vida e buscar ensinar, partindo de uma experiência social do
docente.
Por fim, diríamos que esta história que expressa a realidade do aluno
e estabelece conexões com a atuação do professor no âmbito da sociedade é a
que melhor responde aos questionamentos sobre o que ensinar, os sentidos
que a história deve tomar e a importância do ensino de história.
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ELEIÇÕES EM ENTIDADES DESPORTIVAS
Gustavo Lopes Pires de Souza
INTRODUÇÃO
O presente artigo trata das eleições das entidades desportivas, especialmente das Federações, observando-se o que trata a legislação brasileira e os
princípios jusdesportivos.
Inicialmente, apresenta-se as disposições legais do Código Civil Brasileiro e da Lei Geral do Esporte, conhecida como Lei Pelé.
Com as inovações recentes, tornou-se obrigatória a constituição de
Comissão Eleitoral apartada da Diretoria. Assim, na sequência a nomeação e
atuação desta comissão são analisadas.
Nesse contexto, faz-se uma análise dos princípios que devem nortear
a condução do processo eleitoral, enfocando-se as diretrizes da legislação eleitoral brasileira, da Constituição da República, da Lei Pelé e, ainda, as normativas internacionais, especialmente a Carta Olímpica.
Ponto bastante sensível quando se trata de eleições de entidades desportivas são as vias recursais e, principalmente, a judicialização. Sobre este
último há uma análise corajosa e pontual.
Finalmente, apresenta-se as conclusões.
ELEIÇÕES DAS FEDERAÇÕES E O CÓDIGO CIVIL
As federações esportivas organizam-se como associações que são entidades formadas pela união de pessoas com objetivos não econômicos, tal
como estabelece o art. 53, do Código Civil.
No que tange ao processo eleitoral das federações, é importante destacar o que dispõe o art. 59 do Código Civil:
Art. 59. Compete privativamente à assembléia geral:
I - eleger os administradores;
II - destituir os administradores;
III - aprovar as contas;
IV - alterar o estatuto.
Parágrafo único. Para as deliberações a que se referem os incisos
II e IV é exigido o voto concorde de dois terços dos presentes à
assembléia especialmente convocada para esse fim, não podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou com menos de um terço nas convocações seguintes.
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Conforme estabelece o inciso I, somente a assembléia geral, para a
qual devem ser convocados todos os associados com direito a voto, podem
eleger os diretores. Assim, as eleições de diretoria não podem se dar por via
indireta, ou seja, por meio de um Conselho ou assemelhado, que recebia variadas denominações (conselho deliberativo, eleitoral etc.).
ELEIÇÕES DAS FEDERAÇÕES E LEI PELÉ
As regras normativas para o processo eleitoral das entidades de práticas desportiva estão insculpidas no art. 22 da Lei Pelé:
Art. 22. Os processos eleitorais assegurarão:
I - colégio eleitoral constituído de todos os filiados no gozo de
seus direitos, admitida a diferenciação de valor dos seus votos,
observado o disposto no § 1o deste artigo; (Redação dada pela
Lei nº 13.756, de 2018)
II - defesa prévia, em caso de impugnação, do direito de participar da eleição;
III - eleição convocada mediante edital publicado em órgão da
imprensa de grande circulação, por três vezes;
IV – sistema de recolhimento dos votos imune a fraude, assegurada votação nãopresencial; (Redação dada pela Lei nº 14.073,
de 2020)
V - acompanhamento da apuração pelos candidatos e meios de
comunicação.
VI – constituição de pleito eleitoral por comissão apartada da
diretoria da entidade desportiva; (Incluído pela Lei nº 14.073, de
2020).
VII – processo eleitoral fiscalizado por delegados das chapas
concorrentes e pelo conselho fiscal.
DA COMISSÃO ELEITORAL
Conforme exposto, a maior novidade introduzida na Lei Pelé se deu
em 2020 é a criação de uma comissão eleitoral apartada da diretoria para conduzir o pleito. Ou seja, a entidade deve nomear uma comissão composta por
pessoas não pertencentes à diretoria.
A lei não estabelece os requisitos que os membros devam preencher,
entretanto, o ideal é que se siga o critério de notório saber jurídico e reputação
ilibada, tal como ocorre em tribunais superiores. Uma vez nomeada a comissão eleitoral, cabe a ela conduzir com autonomia e independência o pleito
eleitoral.
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É importante que a comissão eleja um presidente para representá-la e
para as decisões monocráticas. Além disso, é recomendável a nomeação de
um secretário geral para auxiliar a comissão eleitoral nas questões administrativas.
DA SECRETARIA GERAL
A figura da secretaria é corriqueira para aqueles que atuam na Justiça
Desportiva. Trata-se de previsão do art. 23 do Código Brasileiro da Justiça
Desportiva.
O Secretário Geral tem funções administrativas como (i) receber, registrar, protocolar e autuar documentos; (ii) cumprir os atos de intimações;
(iii) prestar às partes interessadas as informações relativas ao andamento do
processo eleitoral; (iv) ter em boa guarda documentos relevantes para o processo eleitoral; (v) - expedir certidões por determinação da Comissão Eleitoral;
(vi) - receber, protocolar e registrar os recursos interpostos.
Em outras palavras, o Secretário Geral possui função auxiliar de extrema relevância para o procedimento eleitoral.
DO PROCESSO ELEITORAL
A Lei Pelé propositadamente indica princípios, mas não exaure o
tema de forma que a comissão eleitoral conduza o pleito de forma independente e segundo os princípios da Constituição Brasileira, da própria Lei Geral
do Desporto, do Código Civil e do direito eleitoral.
Assim, o processo eleitoral deve atentar-se aos seguintes princípios4:
a) Contraditório;
b) Ampla Defesa;
c) Transparência;
d) Proporcionalidade;
e) Democracia;
f) Lisura;
g) Aproveitamento do voto;
h) Celeridade;
i) Preclusão Instantânea5;
4

Veja os arts. 147, § 1º, 149 e 223, todos do Código Eleitoral.
Art. 223: “A nulidade de qualquer ato, não decretada de ofício pela Junta, só poderá ser arguida
quando da sua prática, não podendo mais ser alegada, salvo se a arguição se basear em motivo
superveniente ou de ordem constitucional.".( LEI Nº 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965. Acesso
em: 22/03/2021.) Este princípio é uma decorrência da celeridade, consubstancia-se numa série
de regras que visam dar sequencia ao processo eleitoral.
5
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j) Imeaticidade;
k) Autonomia;
l) Imparcialidade;
m) Participação democrática;
n) Publicidade.
Dessa forma, os atos da comissão eleitoral ao seguirem os princípios
supra são soberanos e, caso atuem de forma contrária à legislação ou aos princípios, devem ser questionados dentro do sistema federativo, ou seja, mediante
recurso apresentado ao Comitê Olímpico Brasileiro ou à Federação Internacional.
Estas instituições, caso constatem atos lesivos à federação devem realizar intervenção tal como já ocorreu em outras modalidades.
Isso porque a Lei Pelé em seu art. 1º, parágrafo 3º, dispõe que os direitos e as garantias atinentes ao esporte não excluem outros oriundos de tratados e acordos internacionais firmados pela República Federativa do Brasil.
Em outras palavras, a Lei Pelé recepciona os estatutos das Federações Internacionais e a Carta Olímpica. Além disso, o art. 217 da Constituição assegura
a autonomia das entidades desportivas. Portanto, o Judiciário somente há de
ser acionado em situações excepcionais e mediante gravíssima violação.
Nesse esteio, é recomendável que a Comissão eleitoral se atentando
aos princípios supra destacados, e em consonância com o art. 22, II, da Lei
Pelé oportunize aos interessados a apresentação de impugnação e que, formalidades como prazo e apresentação de documentos sejam mitigados em nome
de princípios maiores.
Assim, a comissão eleitoral pode e deve dilatar prazos, convocar interessados, intimar de decisões, reabrir prazos, dentre outras medidas razoáveis para consagrar a democracia. O mais importante é que o processo eleitoral transcorra de forma transparente e democrática de forma que todos possam
participar do processo eleitoral.
A condução do processo eleitoral por marte da Comissão inicia-se
com a sua nomeação sendo dever dela examinar todas as candidaturas, recolher todas as informações úteis sobre os candidatos. Diante disso, a Comissão
Eleitoral deve verificar a elegibilidade, a origem e a admissibilidade de cada
candidatura.
A Comissão Eleitoral conduzirá a assembleia eleitoral ou a sua fração, caso existam outros itens em pauta, resolverá as questões incidentais de
forma imediata e encerrará a sua atuação proclamando o resultado das eleições. No que tange à remuneração dos membros da Comissão Eleitoral, não
há previsão de obrigatoriedade ou vedação legal. De toda sorte, considerando153
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se a necessidade de conhecimento técnico, a importância e a complexidade de
suas funções, é recomendável que seja pactuada remuneração.
DOS RECURSOS CABÍVEIS E DA JUDICIALIZAÇÃO
A Constituição da República, em seu art. 217, assegura o direito ao
desporto de forma independente de outros direitos fundamentais como o lazer, a educação e a saúde.
O desporto tem como um de seus objetivos o próprio desenvolvimento da pessoa. Logo, o exercício desse direito não pode sofrer limitações.
Segundo já mencionado no art. 217, o Poder Judiciário só admitirá
ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as
instâncias da justiça desportiva, regulada em lei.
É recomendável que o estatuto da Federação seja claro quando ao
órgão recursal, mas, caso não o seja, no sistema desportivo sempre há a possibilidade de recurso para as Federações Internacionais ou ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB) que podem, inclusive, realizar intervenção.
A autonomia federativa desportiva prevista na Constituição brasileira
implica em carência de ação antes de se exaurir todas as instâncias desportivas.
Isso porque o constituinte destacou que discussões sobre regulamentos e disciplinas ligadas ao desporto devem ser solucionadas de forma autonômica dentro do sistema desportivo.
Eventual judicialização antes de se exaurir as vias administrativas viola gravemente a autonomia da entidade desportiva e a atuação das Comissões Eleitorais.
Neste contexto, importante ressaltar que o art. 1º, § 1º, da Lei Pelé
estabelece que a prática desportiva formal é regulada por normas nacionais e
internacionais e pelas regras de prática desportiva de cada modalidade, aceitas
pelas respectivas entidades nacionais de administração do desporto.
Dessa forma, em se tratando de entidade desportiva que faça parte do
movimento olímpico, há de se observar o Princípio Fundamental do Olimpismo de número 6 insculpido na Carta Olímpica:
Reconhecendo que o desporto ocorre no contexto da sociedade, as
organizações desportivas no seio do Movimento Olímpico devem ter direitos
e obrigações de autonomia, que incluem a liberdade de estabelecer e
controlar as regras da modalidade desportiva, determinar a estrutura e
governança das suas organizações, gozar do direito a eleições livres de
qualquer influência externa e a responsabilidade de assegurar que os
princípios da boa governança são aplicados.
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Ou seja, as eleições não podem sofrer interferências externas do Poder
Judiciário, o que, reitere-se é recepcionado pelo direito brasileiro, nos moldes
do art. 1º, da Lei Pelé.
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto conclui-se que as eleições das entidades desportivas deve se atentar ao que estabelece a legislação brasileira e os princípios
eleitorais tendo a Comissão Eleitoral autonomia e independência na condução do pleito.
O Judiciário tem o papel regulador do processo sem, no entanto, poder interferir no seu mérito, sob o risco de violar a autonomia das instituições
desportivas prevista no art. 217, da Constituição, bem como toda a normativa
do sistema desportivo.
As Comissões Eleitorais devem conduzir o pleito com transparência
e oportunizar aos interessados ampla defesa e contraditório para, ao final, proclamar o resultado do pleito eleitoral de forma legítima.
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UM ESTUDOS DAS PRÁTICAS ORGANIZACIONAIS E
PRODUTIVAS DO ASSENTAMENTO CONQUISTA NA
FRONTEIRA EM DIONÍSIO CERQUEIRA - SANTA CATARINA:
UMA ANÁLISE BIBLIOGRÁFICA E HISTÓRICA
Jerri Kallebe da Silva
INTRODUÇÃO
Na história brasileira a estruturação de modelos exploratórios partiram da dominação e submissão de etnias, este processo constituíram fases em
que o domínio sobre a terra era restrito à grande parte da população, mantendo grandes áreas sobre o domínio de poucas famílias. Na fase colonial, o
poder sobre a terra constituía o direito de explorar os recursos existentes e a
possibilidade de escravizar os nativos presentes nas divisões intituladas capitanias hereditárias, estruturas e estratégias que foram consolidadas sobre a ampla base da exploração mercantil, que drenava os recursos coloniais para o
centro do império, mantendo a extrema miséria e desigualdade nas colônias,
que padeciam de itens básicos do cotidiano (WEHLING e WEHLING,
1999).
Com o decorrer do tempo estas estruturas coloniais também sofreram
as mudanças causadas pelo amplo processo de industrialização e as mudanças
inspiradas na Revolução Industrial (1760) e Revolução Francesa (1789). Mas
a marcha do tempo não deixou que as grandes extensões de terra chegassem
a atender a população, havendo um monopólio sobre as terras, que passavam
das mãos do Império6 para as mãos dos favorecidos que dividiam sua parte
com aqueles que constituíam os requisitos de colonizadores, prática que se
perpetuou no período colonial. Mantendo as sesmarias7 sobre o domínio de
senhores, que se caracterizavam em sua maioria como brancos e de origem
portuguesa.
Mesmo ao fim do período de colonização, o Brasil não conseguiu superar as estruturas criadas em um modelo econômico mercantilista e de produção determinadas pelas exportações. O avanço sobre os territórios do interior do Brasil são impulsionados pela manutenção do modelo plantation8, consolidado na fase colonial e que permaneceu na estruturação dos monopólios
dos latifúndios.

6

Período colonial entre 1530 a 1822 (WEHLING e WEHLING, 1999).
São lotes de terras distribuídos a um beneficiário, em nome da Coroa Portuguesa.
8
Modelo de plantação baseado na monocultura.
7
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O monopólio da terra, implica diretamente no agravamento das questões sociais no campo, como a fome, desigualdade social, êxodo rural, trabalho análogo e a escravidão. Também a segurança alimentar do país é afetada,
sendo demonstrado nos grandes volumes de exportação do agronegócio enquanto o Brasil ainda tem parcela da população passando fome9. Não sendo
possível obter uma solução sem a Reforma Agrária e a estruturação de um
modelo coletivo de uso da terra, colaborativo e de menor impacto ambiental,
eliminando o latifúndio. O nascer dos movimentos sociais desnudam os princípios das relações de oprimidos frente à opressão, luta contra a repressão dos
injustiçados frente ao poder.
Nesta tomada da terra, os movimentos populares tinham em sua
grande maioria a intenção da produção agrícola para o sustento, a vida comunitária e social, tentando suprir as lacunas de um estado omisso. Sendo tidos
como subversivos à ordem do capital, tiveram em sua maioria o destino da
supressão pelo o uso da força de repressão do Estado. Exemplos destas intervenções brutais dos governos pautados pelo modelo latifundiário, são o Massacre de Canudos (1896 a 1897) e a Guerra do Contestado (1912 a 1916) (SACHET e SACHET, 2001).
Também não podemos ligar à luta pela terra como uma luta pacífica,
principalmente por parte do Estado, temos o compromisso de revelar que apesar de uma caminhada lenta e morosa que a justiça expressa ao edificar o Estatuto da Terra em 1964, esta luta está longe de ser menos sangrenta e eclodir
em uma reforma agrária.
A união e organização de uma classe oprimida surge como resposta
para os excluídos e injustiçados por uma sociedade construída em uma estrutura que cria desigualdade e injustiça contra a maior parte da população do
país para justificar e manter poucos no poder e na abastança. O Brasil destacase nas dimensões territoriais continentais e na escassa justiça no meio rural,
justiça representada pelo tardio Estatuto da Terra de 1964 que foi um dos motivos para um golpe militar sustentado pelas elites contra os trabalhadores,
visando manter os despejos, os confrontos, a opressão, como palavras amargas
e vivenciadas no cotidiano dos assentados e acampados.
A estrutura social limita os direitos daqueles que buscam o que está
estabelecido pela constituição em seus princípios fundamentais e as mínimas

9

O Brasil no ano de 2014 havia saído do Mapa Mundial da Fome, principalmente devido ao
alcance dos programas sociais como o Bolsa Família. No ano de 2020 alcança a marca cerca de
20 milhões que voltam a ter alimentação comprometida devido a inflação e pandemia de Covid
19 (FAO, 2021).
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condições de sobrevivência e dignidade, uma estrutura criada para que as desigualdades sejam perpétuas, não permitindo que haja o mínimo para que a
maioria da população tenha o que lhes é essencial para a dignidade.
O direito à terra e o seu uso social e consciente as questões ambientais,
impulsiona MST para a reforma agrária que é estabelecida pela Constituição
de 1988, ação que emprega muito mais do que apenas a posse da terra, mas a
justiça social e estruturação de uma sociedade justa, onde a terra tem uma
relação com o ser humano não apenas de exploração, más de consolidação da
dignidade e evolução das práticas do trabalho rural que visem um equilíbrio
entre o bem estar social e o meio ambiente.
A base de conduta do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
(MST) é fundamentada no lastro teórico estabelecido por vários pensadores
que visam a mudanças sociais e sistêmicas. Esta pesquisa busca descobrir
como as reflexões marxistas, a partir da obra ‘O Capital: Crítica da economia
política' (1867)10, inspiram e são apropriadas na organização, planejamento e
as e as práticas sociais presentes no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST) no Assentamento Conquista na Fronteira em Dionísio Cerqueira
no contexto atual.
Sendo assim o problema de pesquisa que norteou foi “Como ocorre a
apropriação do conceito de propriedade presente no livro e sua assimilação na
estruturação e no uso da terra pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST)”. Sendo os dados obtidos em diversas pesquisas que sintetizam
os conceitos e elencaram elementos das vivências nos acampamentos e assentamentos.
O livro ‘O Capital: Crítica da economia política', obra de Karl Marx, de
imensa abrangência e complexidade é tomada como ponto de partida para a
conceituação do Movimento, mas nesta vasta obra são muitos os conceitos
que podem ser analisados em relação ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e a reforma agrária. Não sendo possível aprofundar em
apenas uma pesquisa, torna-se viável a análise qualitativa de um conceito central da obra, este conceito é a questão da propriedade e acumulação primitiva.
A leitura da obra norteou a pesquisa principalmente no trabalho de definição da presença de conceitos da obra no movimento, definindo o conceito
10

Na Alemanha em 1867, a primeira parte da obra intitulada ‘O Capital’ chegava às mãos do
público. Karl Marx após uma jornada de 20 anos de tribulações e perseguições, compôs as investigações no campo da Economia Política, resultando parcialmente no conteúdo do primeiro volume de ‘O Capital: Crítica da economia política' (GORENDER, 1985).
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de propriedade como principal a ser trabalhado, o que posteriormente nas discussões resulta de uma análise detalhada em frente às informações obtidas nos
materiais pesquisados referentes ao Assentamento Conquista da Fronteira.
Tendo a pesquisa uma abordagem qualitativa e desenvolvendo como objetivo
de pesquisa a descrição e a explicação do conceito no Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST).
O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) por ser um
movimento que busca uma forma de justiça social sobre o uso da terra, tem
em sua essência a luta contra a desigualdade a qual é tratada e analisada na
estrutura social, sendo apontadas de várias formas, como por exemplo a
“renda da terra” (GORENDER apud MARX, 1983).
Em consequência do problema de pesquisa orientou-se as questões de
pesquisa: a) Como ocorre a apropriação e interpretação dos conceitos de propriedade no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)? b) Qual
é o contexto organizacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST) na aplicação dos conceitos de propriedade e renda da terra? Posteriormente, para definir os pontos de ação do conceito de propriedade e renda
da terra: c) Como os conceitos de propriedade e renda da terra são aplicados
e vivenciados no cotidiano do Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST)?
A partir deste objetivo geral ramificou se os objetivos específicos: a)
pesquisar a apropriação e interpretação dos conceitos de propriedade e renda
da terra contidos no livro ‘O Capital’ de Karl Marx no Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST): b) analisar o contexto organizacional do
Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) com base na aplicação dos conceitos de propriedade e renda da terra presente no ‘O Capital’ de
Karl Marx: c) identificar como os conceitos de propriedade e renda da terra
são aplicados e vivenciados no cotidiano do Movimentos dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra (MST).
Para orientar a pesquisa na captação de dados foi utilizada a pesquisa
bibliográfica e documental, catalogando o material produzido e disponível nos
meios eletrônicos e físicos. Este lastro teórico possibilitou a comparação de
dados obtidos em pesquisas distintas e em períodos diversos, possibilitando
uma síntese da evolução social e estrutural, definindo as fases organizacionais
do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) no oeste de Santa Catarina.
Esta pesquisa se justifica pela necessidade de definir os elementos que
margeiam as relações de propriedade e construção do modo de vida no movimento, mas também por levantar dados que possibilitem estudos posteriores
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acima do conteúdo já explorado e assim criando margem para que os saberes
expostos nesta pesquisa seja um ponto de partida para teses e antíteses, não
havendo outro panorama melhor do que sínteses de novas leituras e interpretações sobre a aplicação dos conceitos presentes na obra de Karl Marx.
Esta pesquisa tem como contexto o Oeste de Santa Catarina. Sendo o
Estado como uma configuração fundiária composta principalmente com matas, contando com 2.605.000 de hectares representando 40,40%, sendo desta
quantidade 14,20% áreas de plantio de pinus e eucalipto totalizando cerca de
918.000 hectares. As pastagens têm uma área de uso de 1.832.000 hectares
representando 28,40%. E as lavouras de produção de grãos tem cerca de
1.478.000 hectares representando 22,90% (EPAGRI, 2017).
Havendo o recorte de estudo o Assentamento Conquista da Fronteira,
localizado no município de Dionísio Cerqueira, onde tem-se a presença do
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). O espaço rural deste
município é marcado pela divisão entre os pequenos produtores familiares de
produção diversificada e os grandes latifúndios produtores de monocultura. E
havendo também a presença de posseiros, trabalhadores assalariados, arrendatários e atingidos por barragens, todos dependentes das questões de posse
da terra e uso (EPAGRI, 2017).
A partir deste cenário desenvolvemos a presente pesquisa, destacando
os principais temas relevantes para responder aos objetivos e questões propostos, em uma fundamentação teórica que os engloba e destaca as conjunções
históricas e sociais.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A pesquisa se fundamenta em reflexões teóricas que expõe a necessidade de discussão de novas formas de oportunizar o uso da terra de forma
justa, tendo como base o uso da teoria marxista como ferramenta de avaliação
social e desenvolvimento de movimentos coletivos e um padrão econômico de
igualdade, beneficiando a muitos e não apenas a um pequeno percentual da
população.
Para caracterizar o desenvolvimento teórico recorremos a uma bibliografia específica que trata dos temas abordados pela pesquisa, estes se delimitam principalmente no marxismo, movimentos sociais, sociologia rural. A
fundamentação teórica percorreu brevemente os principais pontos das obras e
elementos que possibilitam seu uso como lastro teórico que justifique e apoie
a pesquisa, sobre os elementos que permeiam o estudo sobre o referido movimento social e as questões sobre a organização desenvolvimento e o uso da
terra em coletividade.
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O movimento pesquisado é o Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST), que “está presente em 24 estados em todas as regiões do
país, contando com 350 mil famílias que conquistaram o direito à terra por
meio da luta e da organização” (MST, 2019). A conquista do direito à terra
não impede que a luta pela reforma agrária pare, sendo os assentamentos organizadores e mantidos juntos e ligados à causa, evidenciando nesta união o
poder organizacional e de luta contra a desigualdade.
A obra monumental escrita por Karl Marx, define a luta de classes e os
processos de exploração da mão de obra como elementos intrínsecos ao sistema capitalista, sendo ‘O Capital’ um estudo sobre todo o sistema capitalista
e suas mais variadas facetas, este estudo possibilita uma visão diferenciada do
que deve ser mudado nas relações de produção e propriedade, sendo que o
MST, possui um processo de organização social que não se ampara na exploração do trabalho.
Para caracterizar a apropriação dos conceitos marxistas no MST, será
utilizada uma síntese de outras pesquisas e autores, que possibilita a caracterização da forma de apropriação com a vivência, sendo esta uma possibilidade
de renovação das práticas sociais. Olhado por esta ótica orienta a condução
do estudo de análise e construção das práticas organizacionais vivenciadas no
MST.
Conceitos do ‘O Capital: Crítica da economia política' de Karl Marx
O livro trata de forma interdisciplinar sobre o modo de produção capitalista, demonstrando através de alguns conceitos chave a forma de criação
e circulação do capital. A origem e a manutenção dos ciclos produtivos e a
composição da sociedade capitalista, abrangendo desde a mercadoria, até os
processos de produção e distribuição. A interdisciplinaridade utilizada por
Marx marcou a história e transformou ‘O Capital’ na primeira obra realmente
de economia política.
Os conceitos tratados no livro ‘O Capital: Crítica da economia política'
permitem uma análise sobre a questão agrária, formulados a partir das relações com o uso da terra, onde o uso coletivo permite acolher todos os assentados, o que não aconteceria na lógica capitalista, onde a terra tem o papel de
servir apenas algumas pessoas e a acumulação é obtida pelos processos de exploração e concentração deste capital.
O uso da terra de forma coletiva é antítese ao capitalismo, Marx estabelece que:
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Parte, portanto de uma situação em que, primeiro, a população agrícola
ainda constitui de longe a parte preponderante da nação e em que, segundo,
o proprietário da terra ainda aparece como pessoa que se apropria em
primeira mão do trabalho excedente dos produtos diretos, em virtude do
monopólio da propriedade fundiária, em que, portanto, a propriedade
fundiária ainda aparece como principal condição da produção (MARX,
1985, p. 246).

A posse e propriedade da terra no capitalismo garante aos proprietários a possibilidade de exploração, sendo muito comum que as grandes fazendas de latifúndios no Brasil, tenham trabalhadores em condições precárias e
de trabalho escravo, e quando há salários, não é minimamente digno. A produção do capitalismo passa pela exploração advinda do difícil acesso à terra e
da espoliação da mais valia do trabalho do camponês.
A produção agrícola para Marx se desenvolve sobre os excedentes que
tende a uma crescente, sendo assim:
Além disso, os fisiocratas afirmam corretamente que, de fato, toda a
produção de mais-valia, portanto todo o desenvolvimento do capital,
repousa, de acordo com sua base natural, na produtividade do trabalho mais
meios de subsistências, portanto em sentido estrito, mais produtos agrícolas,
do que cada trabalhador precisa para sua própria reprodução, se o dispêndio
diário de toda a sua força de trabalho apenas desse para produzir os meios
de subsistências indispensáveis para sua necessidade individuais, então não
se poderia falar de mais-produtos ou de mais-valia. Uma produtividade do
trabalho agrícola que transcende as necessidades individuais do trabalhador
é a base de toda a sociedade e, sobretudo, é a base de produção capitalista,
que libera da produção dos meios de subsistência uma parte sempre
crescente [...] (MARX, 1985, p. 247).

O trabalho é a base para toda a produção, não apenas isso, mas, sobretudo, a base para toda a sociedade. Segundo Bazarian (1986, p.111) “O
modo de produção constitui assim a força principal do desenvolvimento social”. É intrínseca a relação entre trabalho e desenvolvimento do capital, da
criação de mais-valia e mais-produto e ao desenvolvimento do comércio. Assim Marx denominou “A parte do produto em que se representa a mais-valia
[...] chamamos de mais-produto (surplus produce, produit net)11” (MARX, 1985,
p.184).
A relação de trabalho e produção se estabelece com a produção dos
excedentes que alimentam a economia capitalista, “[...] O trabalhador produz
o valor de reposição de sua força de trabalho e mais-valia, forma a grandeza
absoluta de seu tempo de trabalho - a jornada de trabalho (working day)12”
(MARX, 1985, p.185).

11
12

Produto excedente, produto líquido.
Jornada de trabalho.
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A questão do trabalho é abordada por Marx como sendo resultado de
várias transformações históricas e sociais, portanto:
A natureza não produz de um lado possuidores de dinheiro e de mercadorias
e, do outro, meros possuidores das próprias forças de trabalho. Essa relação
não faz parte da história natural nem tão pouco é social, comum a todos os
períodos históricos. Ela mesma é evidentemente o resultado de um
desenvolvimento histórico anterior, o produto de muitas revoluções
econômicas, da decadência de todo uma série de formações mais antigas da
produção social (MARX, 1985, p.140).

Sendo assim, Marx aponta a seguinte afirmação: “Se as mercadorias
ou mercadorias e dinheiro de igual valor de troca por tanto equivalentes, são
trocados, então evidentemente ninguém tira da circulação mais do que lança
nela” (MARX, 1985, p.134).
O capital se desenvolve, mas suas bases não deixam de ter a propriedade fundiária em sua origem e em todo seu contexto, se transformando em
dinheiro, fortuna e capital. Havendo diversos processos para a transformação
do dinheiro em capital, este novo capital entrará no mercado de mercadorias
ou no mercado de trabalho ou no mercado financeiros (MARX, 1985).
Reforma Agrária no Brasil
O Brasil se caracteriza como um país de dimensões continentais,
grande biodiversidade e uma história marcada pela exploração e predomínio
do latifúndio. No primeiro momento em que os colonizadores adentraram as
terras e entraram em contato com os nativos, estabeleceram relações replicadas e reafirmadas no processo histórico.
No período de colonização estabeleceu traços que marcaram a estrutura econômica e social posteriores, como a manutenção do modelo econômico plantation, organizado pelos quatro pilares latifúndios, mão-de-obra escrava13, monocultura e produção destinada à exportação, tem uma nova roupagem sob o espectro do agronegócio. Sendo estes quatro elementos apontados por autores marxistas como parte de um processo de diluição para a formação de um novo sistema que beneficia os capitalistas (WEHLING e
WEHLING, 1999).
No decorrer do século XIX e XX, várias revoltas marcaram as disputas pela terra e a insurreição da força popular frente ao domínio e opressão dos
13

No período colonial o emprego de mão de obra escrava foi amplamente utilizado, sendo os
primeiros a serem escravizados os povos originários. A escravidão de nativos foi continua durante
o periodo de colonização em maiore e menores escalas (WEHLING e WEHLING, 1999). O
emprego de mão de obra escrava proveniente da África constituiu um mercado lucrativo e que
perdurou até que as leis e impostas pela Grã-Bretanha ao Brasil, findam o comércio de escravos
no ano de 1850 (BETHELL, 2002).
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capitalistas e do Estado. Exemplos marcantes destes confrontos são o massacre do Contestado e o de Canudos. Em outros casos, surgiram a figura do
grileiro, impondo pela violência e o forjamento de escrituras, a posse da terra
e o poder de venda, usando da falta de uma legislação e da presença inexpressiva do Estado, para validar a posse em ações clandestinas, decididas pelo uso
da força e, quando mediados por alguns órgãos do governo, a decisão sempre
constituiu a expulsão dos modestos posseiros como Paraná e de Goiás (JUNIOR, 1979).
O governo do Presidente da República João Belchior Marques Gou14
lart foi marcado por avanços sociais e um novo posicionamento do governo
frente às questões sociais, principalmente sobre o campo e o uso da terra, onde
setores esquecidos, órfãos da política populista, iniciam mobilizações tendo
como impulso às grandes mudanças estruturais ocorridas entre 1950 e 1964,
caracterizados pelo crescimento urbano, industrialização e ampliação do mercado dos produtos agrícolas. Neste período surge o movimento social das Ligas Camponesas, tendo como líder o advogado Francisco Julião (FAUSTO,
2019).
Neste período, após as mobilizações e expressões da força e organização popular no campo é sancionada pelo Presidente da República João Goulart, o Estatuto do Trabalhador Rural. A Lei que instituiu a carteira profissional, regulou a duração da jornada de trabalho, salário mínimo e outros direitos, possibilitando o mínimo de dignidade aos trabalhadores rurais (FAUSTO,
2019).
Segundo Fausto (2019, p.384) “Enquanto ocorria o realinhamento
nos meios civis, verificou-se uma mudança da maior importância nas Forças
Armadas”. O crescimento dos movimentos sociais e as posturas progressistas
do governo iniciaram um processo de gestação do golpe de 1964.
Em 9 de abril de 1964 foi baixado o AI-1, orquestrado pelos comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. De certa forma foi mantida a
constituição de 1946, tendo uma ampla modificação e também o funcionamento do Congresso. Sendo a manutenção do congresso uma das características do regime militar, embora o poder efetivo se desloca para outras esferas
e com violação dos princípios básicos da democracia, o regime militar adotou
a postura de negação a seu estado autoritário (FAUSTO, 2019).
A criação de leis e estruturas que visam o desenvolvimento rural e a
reforma agrária, surgem de tentativas de contornar quaisquer possibilidades

14

Presidente da República João Belchior Marques Goulart, popularmente conhecido como
Jango.
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de revolução popular no campo, sempre primando pela mediação das classes
dominantes e capitalistas. O Estatuto da Terra tem sua gênese nos primeiros
anos da ditadura militar, sendo um projeto vindo da administração de Jango
que teve sua consolidação como lei para manter e estruturar a atuação do Estado sobre o acesso a terra, mas a promulgação deste estatuto não simboliza o
início da reforma agrária e da manutenção do papel social da terra e, sim, a
contragosto e mantido como apenas uma burocracia a mais para o Estado
(BRASIL, 1964).
Durante a ditadura militar, houve a criação do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA) que é uma Autarquia Federal, criado pelo Decreto nº 1.110, de 9 de julho de 1970, cuja missão prioritária é
executar a reforma agrária e realizar o ordenamento fundiário nacional (INCRA, 2021). A criação do Incra não significou avanços na luta pela reforma
agrária, mas significou como o golpe de 1964, uma forma de protelar os avanços e lutas sociais no campo.
O período da ditadura foi elementar para consolidação do agronegócio e supressão dos movimentos sociais no campo, sendo preconizados os investimentos para os latifúndios, tanto em créditos para subsídio da produção,
como na implementação tecnológica da produção. Enquanto primava pela
perseguição das Ligas Camponesas, partidos políticos e lideranças religiosas
que atuavam junto aos desfavorecidos e espoliados pela ação do capitalismo
no campo.
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)
A criação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra surge de uma
ideia embrionária da união dos camponeses e excluídos ao acesso à terra, expondo as contradições e a violência do Estado15 que marcaram o período de
1970, com o ressurgimento das lutas e as ocupações de terra nas mais diversas
regiões do Brasil.
Um dos fatos de maior importância e que se tornou um marco para
história da luta pela reforma agrária, foi a Encruzilhada Natalino16, que foi a
ocupação das granjas Macali e Brilhante e a criação de um acampamento próximo dessas áreas no Rio Grande do Sul, constituindo um núcleo de resistência ao regime militar (MST, 2021).
15

Os chamados anos de chumbo, auge do período militar e da violência e repressão imposta pelo
imposição do AI 5 (ROCHA; SEMINOTTI; TEDESCO, 2018).
16
Ação organizada pela Master. Outra ação de ocupação de terra que teve grande peso na formação do MST, foi a ocupação da Fazenda Annoni, onde a aproximação dos atingidos por barragens
e os sem-terra foi a marca que evidenciou a luta em comum pela terra (ROCHA; SEMINOTTI;
TEDESCO, 2018).
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Na década de 1980, com o enfraquecimento do regime militar e o fortalecimento dos movimentos sociais, tanto no campo como na cidades e a
busca pela democracia17, anunciaram o início de um período de transição,
onde mesmo com ilegalidade que os movimentos e partidos que visavam ideologicamente conceitos e saberes sociais que diferiam das ideologias excludentes e repressivas do regime militar, tomam voz na cidade e no campo (RODRIGUES, 2020).
Sendo assim, uma das primeiras demonstrações de força da luta pela
reforma agrária ocorreu em 25 de julho de 1981, uma manifestação que reuniu
quinze mil pessoas em Porto Alegre, sendo noticiada pela imprensa nacional
como a maior manifestação dos trabalhadores rurais na história do Rio
Grande do Sul, o que refletiu no surgimento em todo país de focos de resistências, acolhendo posseiros, assalariados, meeiros, arrendatários e atingidos por
barragens sobre a bandeira da luta pela reforma agrária e tornando a ocupação
da terra expressão camponesa de contestação ao autoritarismo (MST, 2021).
Em 1984, com a criação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST),
o Boletim dos Sem Terra tornou-se o jornal sem-terra, tendo uma nova concepção da amplitude, formato, conteúdo e dos objetivos do movimento, construindo a nacionalização do movimento. O jornal se efetiva como um ferramenta
essencial para o desenvolvimento do movimento, articulando as ações nas bases para formação política e fomentando a luta pela Reforma Agrária (MST,
2021).
A partir da construção das diretrizes e da definição do papel do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, a luta pela terra tomou não apenas os
contornos indissolúveis da posse sobre um pedaço de chão, mas a criação utópica da Reforma Agrária e do socialismo. Entrando nos horizontes futuros do
movimento a luta por uma sociedade justa, unindo o campo e eliminando o
latifúndio e as demais formas de explorações estabelecidas pelo capital.
Fato que foi amplamente discutido no 1° Congresso Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra em 1985, evento que marcou o estabelecimento das orientações do movimento, tendo como base a ocupação da
terra como princípio da luta e a Reforma Agrária como destino (MST, 2021).
Neste processo de formação do Movimento, destaca-se o papel elementar de
atores sociais, como a Igreja Católica, vinculados à teologia da libertação. Os
comunistas que desde o período das Ligas Camponesas tinham um contato
17

O cenário de oportunização política permitiu a articulação de pessoas e instituições, como intelectuais, setores de universidades, políticos e alas de partidos políticos, sindicatos combativos,
organizações da sociedade civil - CNBB, OAB, ABI -, segmentos das igrejas católica e Luterana,
além de organizações internacionais [...] (ROCHA; SEMINOTTI; TEDESCO, 2018).
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direto com a formação de sindicatos e na defesa da reforma agrária, onde o
processo de ocupação de terras e formação de guerrilhas foi iniciado como
forma de tomar a terra (FERNANDES, 2000).
A organização do Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)
O fato de o Brasil ser um país de proporções continentais, suscita que
a organização de qualquer movimento tenha dificuldade de orientar e difundir
as ideias e práticas. As barreiras físicas e culturais estão presentes em todos os
estados do Brasil e o MST destacou-se pela organização e coesão dos assentamentos e acampamentos em um coletivo que tem relações de troca de experiência e ajuda mútua na manutenção do movimento.
As famílias assentadas e acampadas são parte de uma estrutura participativa e democrática, havendo um processo ativo de tomadas de decisões no
MST. Assentamentos e acampamentos são organizados em núcleos onde as
famílias discutem as necessidades de cada área, nos núcleos são escolhidos os
coordenadores e as coordenadoras do assentamento ou acampamento, estrutura que se repete nos níveis regional, estadual e nacional (MST, 2021).
O processo decisório foi constituído para que homens e mulheres tivessem o mesmo poder, equilibrando as funções e cargos. As assembleias são
meios para que todos façam parte do processo de decisão, o direito ao voto é
fundamental para manter a força popular nas decisões que delimitam os acampamentos e os futuros assentamentos.
Organização dos Assentamentos em relação ao Movimento dos trabalhadores sem-terra a nível nacional, estadual e regional
Nas instâncias nacionais ocorre o processo de assembleias e do voto,
constituindo uma forma democrática e que interliga todo o movimento, sendo
os Congressos Nacionais um dos espaços de maior decisão, e a cada cinco
anos são votados os rumos do movimento. Há também o encontro bienal nacional, onde há avaliação e atualização das definições que emergem no Congresso Nacional (MST, 2021).
O princípio elementar mantido pelo movimento é a democracia e cooperação. Resultado das decisões são os avanços conquistados: 160 cooperativas, 190 associações, 120 agroindústrias de pequeno e médio porte. As estruturas atuam em diferentes níveis, como produção, agroindustrialização e a comercialização de alimentos (MST, 2021).
A evolução na logística e na interligação das cooperativas permitiu ao
Movimento criar uma cadeia produtiva resultante do processo de Reforma
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Agrária, havendo a presença do Movimento nas cinco regiões do país, possibilitando a produção diversificada que suprisse as necessidades e características regionais. A produção dos assentamentos se consolidou em arroz, carne,
café, cacau, mandioca, cana-de-açúcar (MST, 2021).
Mas há ainda a produção de uma grande variedade de itens, que abastecem feiras, cooperativas, mercados locais, escolas, presídios, quartéis. A implementação da agroecologia vem permitindo a produção destas variedades
de alimentos saudáveis, nos Assentamentos de todo o Brasil, cerca de 50 mil
famílias trabalham com as práticas da agroecologia, tendo em vista a construção de um modelo de produção com o menor impacto ao meio ambiente
(MST, 2021).
Histórico do Município de Dionísio Cerqueira
O município de Dionísio Cerqueira está localizado na divisa do extremo noroeste de Santa Catarina com o Paraná e na fronteira com a Argentina (figura 1), devido a essa peculiaridade, em 1903, foi inaugurado o Marco
das Três Fronteiras (IBGE, 2021). As origens do município de Dionísio Cerqueira data de 1917, sendo uma região que fazia parte da região denominada
“ex-Contestado”, na célebre questão de limites com o Paraná, resolvida em
1916, pelo acordo realizado no governo do Presidente da República, Wenceslau Braz (IBGE, 2021).
Em 1917, com resolução das questões de limites possibilitou a criação do Distrito de Barracão, na localidade de Dionísio Cerqueira. Somente
em 1938, voltava o Distrito a tomar a denominação de Dionísio Cerqueira. A
região pertenceu a Chapecó até se desmembrar no final de 1953 (IBGE,
2021).Processo histórico da região é marcado pela imigração de colonos que
buscavam terras cultiváveis, sendo colonizada por italianos e alemães vindos
das colônias gaúchas (IBGE, 2021).
Este movimento migratório advindo das Colônias Velhas18 do Rio
Grande do Sul no final do XIX, chegando ao Oeste catarinense em 1930, propagando-se para o Paraná em 1950. Impulsionando o avanço das pequenas
propriedades de agricultura familiar, sobre áreas antes ocupadas por indígenas
e caboclos. A orientação capitalista internacional influencia a economia de
subsistências. Fundamentando a propriedade privada da terra, o ethos do trabalho e os valores comunitários e religiosos, distintos aos dos povos existentes
na região (ROCHA; SEMINOTTI; TEDESCO, 2018).

18

Colônias resultantes das políticas existentes no período Imperial e Republicano.
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Figura 1 - Localização do município de Dionísio Cerqueira no Oeste Catarinense.

Fonte: IBGE (2021)19

O município de Dionísio Cerqueira, possui atualmente uma população
de 14.811 habitantes com densidade demográfica de 39,06 Hab/Km², com
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH) de 0,706, de acordo
com o Censo Demográfico do ano de 2010. Tendo um produto interno bruto
(PIB) per capita de R$ 25.541,91 segundo dados atualizados em 2018 (IBGE,
2021).
Abrangendo uma área territorial de 377,70 km², com fronteiras aos municípios Princesa, Guarujá do Sul e Palma Sola, em destaque na figura 2. Altitude de 830 metros em relação ao mar (GOVERNO ESTADUAL DE
SANTA CATARINA, 2021).
Figura 2 - Área ampliada da localização do município de Dionísio Cerqueira.

19

Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/dionisio-cerqueira/panorama> Acesso
em: 08 de abril de 2021.
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Fonte: IBGE (2010)20

A localização estratégica de Dionísio Cerqueira, possibilitou investimentos do Governo Federal, sendo a construção do primeiro e único Porto
Seco do Mercosul, uma obra que leva em consideração a localização fronteiriça, tornando a principal rota interoceânica entre as grandes metrópoles do
Mercado Comum, é o ponto mais próximo entre Buenos Aires e São Paulo
(FRAGA e FERNANDES, 2009).
Histórico do Assentamento Conquista na Fronteira
O dia 24 de junho de 1988, marca o primeiro dia de estabelecimento do
Assentamento Tracutinga, nome definido pelo Estado a partir de elementos
naturais da região. Os assentados, tendo como base a história de luta do acampamento, renomeiam o assentamento, sendo assim chamado Assentamento
Conquista na Fronteira (SCHWINGEL e TEDESCO, 2015).
As famílias que formaram inicialmente o assentamento provinham de
dois grupos diferentes, ambos selecionados e orientados pelo INCRA. Cerca
de 35 famílias provinham do MST e 25 famílias eram do município de Dionísio Cerqueira, totalizando 60 famílias assentadas. Resultante deste processo
foi a constituição de dois grupos distintos de trabalho coletivo. O possibilitou
que não houvesse tantos conflitos, havendo um grande diferencial entre os
assentados provenientes do MST e os assentados que não tinham a mesma
vivência do acampamento (SCHWINGEL e TEDESCO, 2015).

20

Disponível
em:
<https://geoftp.ibge.gov.br/produtos_educacionais/mapas_mudos/mapas_do_brasil/mapas_municipais/SC/4205001.pdf> Acesso em: 08 de abril de 2021.
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A área do assentamento conta com 1.180 hectares, tendo a desapropriação para a Reforma Agrária devido a uma dívida com o Banco do Estado do
Rio de Janeiro (BANERJ), o que possibilitou a compra pelo INCRA e a destinação aos assentamentos, tendo em vista a tentativa de amenizar as pressões
do MST na região e efetuar o papel de viabilizador da Reforma Agrária
(SCHWINGEL e TEDESCO, 2015).
Com o assentamento estabelecido as 60 famílias iniciaram os trabalhos
na terra de forma coletiva mantendo a divisão de dois grupos, o que em 1990
venho ser extinto com o início da unificação total do assentamento. O que
ocorreu a partir da unificação do setor de apicultura, onde houve a integração
para compra de maquinário e insumos, o que passou para outros setores do
assentamento, como o gado leiteiro (SCHWINGEL e TEDESCO, 2015).
E no ano de 1994 a criação Cooperunião, marca a unificação total do
assentamento, sendo toda a produção coletiva e centralizada na cooperativa,
que conta com 110 sócios trabalhadores. Havendo a remuneração de acordo
com as horas trabalhadas, sendo oito horas para homens e quatro para mulheres e jovens, que trabalham no turno inverso da escola ou faculdade (MST,
2021).
Das 60 famílias iniciais, as pertencentes ao MST tiveram algumas mudanças, sendo algumas famílias transferidas para a região de Lebon Régis,
pelo fato da existência de parentes engajados na luta pela terra e que haveria
sido assentados nestas região. Segundo Tedesco e Schwingel (2015), “[...] talvez essa também fosse uma forma de voltar ao trabalho individualizado, visto
que nesses outros assentamentos o trabalho não era coletivo”.
A produção Cooperunião é baseada na agropecuária, sendo uma Cooperativa de Produção Agropecuária (CPA), tendo o poder decisório centralizado na Assembleia Geral na qual todas as decisões são discutidas e tomadas
em conjunto, configurando a instância máxima da organização. Os Núcleos
de Base do assentamento fazem parte deste poder decisório, sendo divididos
em seis núcleos, todos operam de forma coletiva (MST, 2021).
Segundo Tedesco e Schwingel (2015), “[...] participando de um grupo
de trabalho e de uma das comissões, o cooperado também deve fazer parte de
um núcleo de estudo. Esses estão organizados conforme a proximidade das
residências”.
Os assuntos tratados nas assembleias são discutidos e estudados nos
núcleos, sendo uma das funções dos núcleos a produção de debates sobre os
temas que serão abordados na assembleia, para que todos possam compreen-
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der o andamento da cooperativa. Ademais, os núcleos são uma forma de garantir a participação efetiva de todos os cooperados (SCHWINGEL e TEDESCO, 2015).
A principal estratégia estabelecida pelo assentamento e a cooperativa é
garantir a subsistência das famílias, mantendo uma alimentação adequada e
com os excedentes da produção proporcionar a industrialização e assim retirar
a renda da terra. Para coordenar os trabalhos no assentamento, foram estabelecidas cinco equipes de trabalho, sendo estas Subsistência e Reflorestamento,
Bovinocultura, Avicultura, Grãos, Administração e Social. Também conta
com comissões de Educação, Saúde, Esporte e Lazer, Animação e Visitas e
Grupo de Jovens, que organizam as demais demandas na vida do assentamento (MST, 2021).
Procedimentos metodológicos
Esta pesquisa teve como escolha de objeto de estudo o Assentamento
Conquista da Fronteira, localizado na região Oeste de Santa Catarina (figura
1), pela estrutura apresentada e o engajamento dos assentados ao trabalho coletivo e cooperado. Também a manutenção da terra como bem comum sem
ter a divisão, sendo uma dos assentamentos modelos para MST na adoção de
práticas para o trabalho coletivo e o desenvolvimento cooperado.
A pesquisa se configura como bibliográfica, tendo os procedimentos bibliográfico e documental, realizados a partir de materiais físicos e digitais, organizados e analisados. Severino (2011) “[...] esclarece que a seleção e ordenamento dos dados obtidos proporciona um uso mais adequado nos estudos
sociais”. E delimitando as fontes de pesquisas como de dados secundários.
Sendo assim configurando como uma pesquisa de ordem explicativa e qualitativa.
Segundo Gil (2009) a pesquisa bibliográfica possibilita “[...] o aporte
teórico metodológico necessário e possibilita a pesquisa documental sobre relatórios organizacionais referentes ao tema, também cria um comparativo entre a realidade e o conteúdo teórico da pesquisa de estudo de campo, sendo
necessário para esta pesquisa a escolha destas tipologias”.
A base teórica de referência para a pesquisa é principalmente os autores, Karl Marx (1985) com os conceitos que embasam a estruturação e organização do assentamento, Boris Fausto(2019), Arno Wehling e Maria José
C.M. Wehling (1999) com a contextualização histórica brasileira, Caio Prado
Júnior (1979) que abordou sobre a questão agrária, Fabiana de Cássia Rodrigues (2020), Bernardo Mançano Fernandes (2000) João Carlos Tedesco e Kas-
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siane Schwingel (2015) que discorreram sobre a construção do conceito histórico do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) também nos deram
bases teóricas nestas reflexões.
Também faz parte deste estudo bibliográfico e documental, a análise de
duas pesquisas sobre o Assentamento Conquista na Fronteira que orientam o
entendimento das práticas sociais e comunitárias. Sendo que a primeira pesquisa analisada é de autoria de Ferreira e Sousa (2009) intitulada “A cooperação
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra no extremo oeste de Santa Catarina, Brasil: O caso da Cooperunião”. A segunda pesquisa analisada é “MST e
desenvolvimento local: Uma experiência do assentamento Conquista na Fronteira SC”
é de autoria de Fiorentin (2006).
Marconi e Lakatos (2010) definem os parâmetros para os materiais para
a pesquisa bibliográficas como sendo:
A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda bibliografia
já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsa,
boletins, jornais revistas, livros, pesquisas, monografias teses, materiais
cartográficos etc., até meios de comunicação orais: rádio, gravações em fita
magnéticas e audiovisuais: filmes e televisão. Sua finalidade é colocar o
pesquisador em contato direito com tudo o que foi escrito, dito ou filmado
sobre determinado assunto, inclusive conferências seguidas de debates que
tenham sido transcrito por alguma forma, quer publicadas, quer gravadas
(MARCONI, LAKATOS, 2010, p. 94).

Nesta definição Marconi e Lakatos (2010) também abrem a possibilidade de uso de diversos meios que venham a enriquecer a pesquisa e criam
um lista de possibilidades mais numerosas de fontes a serem utilizadas, o que
permite uma maior riqueza de materiais que orientem a condução da pesquisa,
solidificando a base teórica que a sustenta.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A análise das pesquisas apontou a presença dos conceitos provenientes da obra ‘O capital’ de Marx, sendo que foram observados três requisitos
principais no levantamento bibliográfico e suas discussões: a) a presença dos
conceitos marxistas destacados (renda da terra e organização) b) a caracterização dos elementos organizacionais e comunitários do assentamento; c) e as
temáticas abordadas mais especialmente ligados à realidade do Assentamento
de Dionísio Cerqueira-SC.
A primeira pesquisa analisada é “A cooperação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra no extremo oeste de Santa Catarina, Brasil: O caso da
Cooperunião” de autoria de Ferreira e Sousa (2009) que versa sobre a questão
do desenvolvimento social e permanência de um modelo cooperativo sendo
um enclave na sociedade de predominância capitalista.
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Os pesquisadores expuseram que a definição estratégia da organização do Assentamento, na forma cooperativa e igualitária, permitiram o uso
comum da terra, que desenvolveu o Assentamento, implicando em vantagens
para a região. O uso comum da terra sem a divisão dos lotes e o trabalho em
comum entre as famílias, possibilitou o desenvolvimento da partilha da renda
da terra. Logo, foram localizados os conceitos de propriedade e renda da terra
trabalhados por Marx em ‘O Capital’, aplicado como resposta às desigualdades
geradas pela divisão da terra e desmantelamento do Assentamento em pequenas propriedades.
Os autores mencionaram ainda o uso da terra de forma coletiva, sem
ter a divisão em lotes ou marcação como forma de consolidação da união. A
produção e criação de formas de obter renda sobre produtos da terra, demarcam que há o conhecimento das teses marxistas, sendo o assentamento a expressão de uma antítese dos modelos de produção agrícola capitalistas.
O processo de leitura e consolidação dos conceitos no assentamento,
estão marcados principalmente pela presença inegável das ações de cooperação e coletividade entre as famílias, que mantêm o Assentamento e a relação
com a terra, de produção, coexistência e desenvolvimento regional.
A segunda pesquisa analisada “MST e desenvolvimento local: Uma experiência do assentamento Conquista na Fronteira SC” é de autoria de Fiorentin
(2006). A pesquisa destaca o processo de formação do assentamento como
ponto elementar na estruturação e desenvolvimento da cooperação, sendo o
ponto decisivo para definir qual seria a atuação no assentamento e as formas
de mantê-lo.
O motivo principal da adoção e intensificação de práticas para o coletivo, foram iniciados no início de 1991, através de um curso de formação na
área de educação, que criou a oportunidade de discutirem sobre a forma que
o assentamento iria manter sua produção. A pesquisa constatou a presença do
conceito de propriedade, destacando o uso da terra e o trabalho coletivo como
forma de superar as dificuldades impostas pelas condições externas do sistema
capitalista.
A organização e o desenvolvimento de estratégias para beneficiar os
produtos da terra marcaram o avanço da organização do assentamento. O estabelecimento da Cooperativa Cooperunião, marcaram ainda o avanço sobre
as dificuldades impostas pela produção agrícola, possibilitando agregar valor
sobre os produtos e constituir uma rede entre as outras cooperativas dos MST.
Também consta na pesquisa que a instalação do Assentamento implicou em mudanças nas práticas políticas da região, havendo atuação nas rela-
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ções entre o Assentamento e os demais agricultores da região e também a população do município. Sendo uma relação que mudou a perspectiva de poder,
focalizando o poder popular nas decisões políticas, o que não havia na época
precedente ao Assentamento.
Ambas as pesquisas analisadas possibilitaram identificar os conceitos
marxistas e definir quais práticas expressam esta leitura. Mas o que de certa
forma não explica de que forma são os processos de formação e como constitui
se este, apenas apontando superficialmente, deixando a possibilidade de novos
estudos referentes a estes assuntos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo teve como principais contribuições pensar sobre os processos sociohistóricos das estruturas do Movimento dos Trabalhadores Sem
Terra e relacioná-los às bases teóricas que tiveram um processo de assimilação, sendo ‘O Capital: Crítica da economia política' de Karl Marx, um texto de
profunda magnitude e que engloba toda uma leitura sobre as estruturas capitalistas, tendo expressiva influência desta formulação do movimento e suas
práticas sociais e políticas.
O Trabalho coletivo e o uso coletivo da terra demonstra um dos pontos principais para pensar uma realidade mais justa. A pesquisa demonstrou
que organizar para dinamizar o uso da terra foi o fator fundamental para o
crescimento e manutenção do Assentamento Conquista na Fronteira e a consolidação da cooperativa Cooperunião.
Outras lacunas que localizamos nas análises da pesquisa e que podem
ser exploradas por estudo futuros são o desenvolvimento regional e as dinâmicas estabelecidas a partir da criação do Assentamento Conquista da Fronteira,
relacionando às questões culturais e políticas inerentes ao Movimento dos
Trabalhadores Sem Terra. Também a falta da realização da pesquisa de
campo não permitiu ter um panorama mais atualizado e de maiores constatações numa perspectiva de aproximação da prática etnográfica nas questões
pesquisadas.
Este trabalho foi desenvolvido com o intuito de demonstrar a multidisciplinaridade entre as várias áreas do conhecimento, em que utilizou-se o
processo formativo oferecido pelo curso de pós-graduação em Concepções
Multidisciplinares em Leitura do IFSC/Campus Xanxerê. A pesquisa em si
englobou vários elementos multidisciplinares que necessitavam estar presentes
para possibilitar um entendimento da Reforma Agrária, como por exemplo, a
leitura histórica, geográfica, política e sociológica que estiveram imbricadas
em um contexto de investigação.
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Conhecer a realidade sobre o Movimento dos Trabalhadores Sem
Terra em seu desenvolvimento histórico e social foi de grande valor para o
aprendizado que tomou as vivências sociais registradas nos trabalhos bibliográficos como material de compreensão. A dinâmica da pesquisa possibilitou
olhar para várias áreas do conhecimento, não sendo possível finalizar este processo incólume, sem que tenha uma carga de dúvidas referentes às novas questões, que eclodem e ainda movimentam os contextos atuais desafiadores da
Reforma Agrária.
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