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A imagem da escola do século XXI:
uma leitura semiótica

Elza Rodrigues Barbosa Peixoto1

Elizangela da Rocha Fernandes2

Maria José de Pinho3

Luiza Helena Oliveira da Silva 4

RESUMO

Este artigo tem por objetivo analisar a escola do século XXI pela percepção de  alunos  para 
saber se estão convergindo ou divergindo em relação aos valores  apontados pela  RIEC - 
Rede Internacional de Escolas Criativas. Diante desse propósito questionamos: que imagem 
de escola os alunos revelam? Em sua perspectiva, a escola atual atende as demandas do 
século XXI? Que tipo de escola e educação eles almejam? Buscando encontrar respostas 
a essas perguntas, este trabalho traz como corpus de análise 25 textos dissertativos argu-
mentativos referentes à temática: “Como devem ser as escolas do século XXI?”, elaborados 
por alunos concluintes do ensino médio de uma instituição da rede de ensino privada da 
cidade de Araguaína – TO e no texto dos coordenadores da RIEC, Saturnino De La Torre 
e Marilene Zwierewicz, para a apresentação do livro: Uma escola para o século XXI: escolas 
criativas e resiliência na educação (2009). A análise dos referidos  textos foi desenvolvida 
pelo viés da semiótica discursiva – tematização e figurativização. Por intermédio das figuras 
e temas recorrentes nos textos evidenciamos as imagens – percepções dos discentes e dos 
pesquisadores sobre a educação, especificamente, sobre a escola que “temos” no século XXI 
e a escola que queremos ter para o século XXI. Como resultado do cruzamento  de olhares  
entre  alunos e teóricos-pesquisadores da RIEC, verificamos que em muito se assemelham 
as enunciações dos alunos e pesquisadores, ambas  proposições não estão dissociadas da 
realidade educacional brasileira e apontam a necessidade urgente de renovação da escola de 
hoje e que essa transformação venha da combinação entre a tecnologia que é símbolo do seu 
tempo com os valores humanos tão necessários nessa realidade. 

1 Doutoranda em Letras Ensino de Língua e Literatura da Universidade Federal do Tocantins. Profes-
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Letras, coordenadora do GESTO (Grupo de Estudos do Sentido –Tocantins) e membro do SEDI (Se-
miótica e Discurso), da UFF.
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INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas se intensificaram os debates em torno do pa-
pel da instituição “escola” no século XXI. Muitos teóricos apontam cami-
nhos e referenciais, mas o que será que os atores principais constituintes 
deste cenário pensam a esse respeito? Que imagem de escola projeta em 
seus discursos? A escola de “hoje”, inserida no século XXI, e a “escola do 
século XXI” são distintas?

Essas foram as indagações motivadoras deste trabalho que tem 
como objetivo apresentar uma análise semiótica das percepções de  alu-
nos  de uma escola  da rede particular de ensino de Araguaína - Tocantins 
sobre  as escolas do século XXI,  assim  como estabelecer o confronto 
dessas percepções para saber se estão convergindo ou divergindo em 
relação aos valores  apontados para o mesmo tema pela RIEC - Rede 
Internacional de Escolas Criativas.

O corpus da análise se constituiu de 25 textos de alunos (citados como 
T-1 e sequentes) da terceira série do ensino médio e do texto escrito pelos 
coordenadores da RIEC, Saturnino De La Torre e Marilene Zwierewicz, 
para a apresentação do livro: Uma escola para o século XXI: escolas criativas 
e resiliência na educação (2009). Esse texto foi escolhido como parte do 
corpus por ser a representação mais equivalente à pergunta proposta aos 
alunos: Como devem ser as escolas do século XXI?

Empreendemos neste trabalho a análise dos percursos temáticos e 
figurativos presentes nos textos, partimos do pressuposto de que ao regis-
trar suas representações de como é ou deveria ser a escola, esses sujeitos 
revelam, por meio dos temas escolhidos, os aspectos ideológicos de seus 
discursos. Desta forma, foram examinados alguns dos sentidos produzidos 
nos discursos de alunos e pesquisadores trazidos na semântica do nível dis-
cursivo pela tematização e figurativização.
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PRESSUPOSTOS TEÓRICOS

Nosso foco principal nesse trabalho se pauta no nível discursivo, 
mais especificamente na perspectiva semântica, na qual observa-se o as-
pecto ideológico do discurso por meio de dois procedimentos essenciais: 
o arranjo de temas e figuras, elementos que mediante uma “escolha” voca-
bular para a representação do mundo, neste caso a escola do século XXI, 
revelam sentidos e valores históricos e socialmente partilhados.

Dentro das categorias de análise das determinações inconscientes é a 
semântica discursiva e seus elementos semânticos usados no discurso que 
mostram a maneira de ver o mundo, dependendo da época, numa dada 
formação social. A semântica discursiva é, como bem afirma Fiorin (1997), 
o campo da determinação ideológica.

O discurso não é a expressão da consciência, mas a consciência é for-
mada pelo conjunto dos discursos interiorizados pelo indivíduo ao longo da 
sua vida. Como não existem ideias fora do quadro da linguagem, essa visão 
de mundo não existe desvinculada da linguagem. “A cada formação ideoló-
gica corresponde uma formação discursiva, que é um conjunto de temas e de 
figuras que materializam uma dada visão de mundo” (FIORIN, 1997, p.32).

Os temas e as figuras, como nos apresenta Fiorin (2006) e Barros 
(1990), são elementos determinados sócio-historicamente e trazem para os 
discursos o modo de ver e de pensar o mundo de classes, de grupos e  de 
camadas sociais. Os temas e as figuras presentes nas produções dos alunos 
proporcionaram-nos visualizar, a partir de seus olhares, como deve ser a 
educação atual e a escola do século XXI. 

A ESCOLA DO SÉCULO XXI PELO OLHAR DOS ALUNOS

A aplicação do percurso temático e figurativo deu-se pela análise da 
coerência interna dos textos, buscando os traços semânticos comuns, pri-
meiramente nas produções dos alunos para depois estabelecer a compara-
ção entre eles e a linha de valores da RIEC.
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Ao ser proposto o tema para a produção dos alunos, o intento ini-
cial foi de que não houvesse qualquer texto de referência que conduzisse a 
reflexão, apenas a proposição: Redija um texto dissertativo-argumentativo 
respondendo à questão: Como devem ser as escolas do século XX? 

Os textos dos alunos evidenciaram em temas duais, os quais são: 
atraso da escola vs modernização, opressão vs liberdade, automatização vs  
humanização. Nessas oposições ligam-se em co-relação: atraso, opressão, 
automatização de um lado; e, de outro, modernização, liberdade e humani-
zação, marcando por sua vez as projeções temáticas que vinculam e impri-
mem a diferença do que se apresenta como:  o que se tem (a escola de hoje) 
e a mudança que se quer (projeção de valores para a escola do século XXI). 

Consegue-se notar que esses temas recorrentes se combinam para re-
cobrir o percurso temático da educação brasileira que perpassa muitas das 
redações analisadas. Podemos dizer que esses sujeitos estão em disjunção 
com esta escola atual, ultrapassada e tecnicista e que busca conjunção com a 
imagem de escola do século XXI: em constante transformação e humanizada. 

No percurso temático da modernização, o T3 ganha cobertura fi-
gurativa com: recursos tecnológicos, alunos geração web, novas tecnologias 
em educação, recursos de linguagens digitais, ferramentas para educação a 
distância como chats, grupo, correio eletrônico, hipermídia e multimídia. 
Apresentado como o que se espera da escola. 

Na temática da “nova escola” aparece a figura do farol, a nova pers-
pectiva do professor e, por sua vez, da escola “a direcionar os alunos entre 
as informações disponíveis instigando a construção do conhecimento através 
da análise e discussão de seus valores.” (T-3) Para tematizar e figurativizar 
seu objeto de valor, o enunciador alicerça essa “nova escola” centrada na 
tecnologia: “A tendência é que a tecnologia faça cada vez mais parte do dia 
a dia da atual e das próximas gerações” o que ele denomina em seu título 
como: Rede social educativa. (T-3)

Na mesma linha temática e figurativa seguem vários textos. Nos ser-
viremos da  tabela  a seguir para melhor ilustrá-los, dando uma visão, em 
linhas gerais, dos percursos temáticos e figurativos dos textos dos alunos.
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Consideramos importante ressaltar que embora não houvesse, in-
tencionalmente, textos de referência, como a maioria das propostas de re-
dação, os alunos traçaram basicamente os mesmos padrões.   

Com a representação da realidade, os enunciadores apresentam-se 
como sujeitos implicitamente cheios de certezas. Diante dessas representa-
ções se cria um efeito de sentido que: a) descreve a “realidade” não só da 
perspectiva do sujeito envolvido com o objeto descrito como quem conhece 
e descreve a sociedade; b) como uma voz que promove uma denúncia social. 

Essas constatações permitem afirmar que o grande número de opo-
sições centrais que interligam a maioria dos textos partem do elemento 
temporal “hoje” que, além de delimitar a fronteira entre passado e futuro, 
separa duas importantes construções isotópicas das produções: o atraso 
(passado ainda presente), símbolo de todo processo sócio-histórico da ins-
tituição “escola”, e a modernização ou evolução das escolas, representadas 
pela projeção (futuro) das escolas do século XXI.

De acordo com Pietroforte (2008, p.34), “sempre há, na discursivi-
zação dos temas, polêmicas responsáveis por suas definições”. No caso das 
redações dos alunos, o tema da escola do século XXI acaba sendo definido 
entre os discursos de oposição analisado, na instauração do conflito entre 
se estar ancorado no hoje, século XXI, mas com uma educação arraigada 
no passado. Vemos uma relação de sentido se estabelecer nas oposições: 
Atraso vs modernização, ensino tecnicista vs ensino humanizado (valo-
res). Esse ensino “restrito apenas a aprendizagem técnica” (T-1), “destinado 
ao mercado de trabalho” (T-20,7), no qual os alunos acabam sendo meros 
“depósito de informações” (T-1), fazendo do aluno “ameba pensante utili-
zada em experimentos” (referência aos constantes modismos das políticas 
educacionais), “ótica marxista” (T-19), traços que só poderão ser superados 
quando o seu oposto se efetivar como realidade na escola: “preparar alunos 
para a vida”, “formar cidadãos mais humanizados” (T-17),  escola de todos, 
“formar para a cidadania construindo pilares de um outro mundo possível”,”-
cultura de paz” (T-15), “flexibilidade” (T-9), “formar pessoa inteligente e ín-
tegra, valores humanos e dignos com igualdade social” (T-19).
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Esses temas interligam-se de modo complementar em boa parte dos 
textos, garantindo uma argumentação básica marcada pela estratégia de 
opor o aqui, educação brasileira símbolo do atraso, ao lá, países com edu-
cação de qualidade apontados como modelo para o Brasil. 

Neste século de tantas inovações, países como o Brasil e tantos outros, devem 
se espelhar na educação dos Japoneses e nos seus modos de ensino. (T-13)

Finlândia, Japão e até China são países que tanto grandes como pequenos 
possuem um nível de escolaridade maior que o Brasil devido ao modo 
como ensinam e a estrutura das escolas que o governo oferece. (T-13)

O fato de um aluno ter que dominar todas as matérias para poder ingressar 
em uma faculdade ainda é um pensamento arcaico e que se estende até os 
dias atuais. Outros países como a Austrália, por exemplo, defendem que 
o aluno ao chegar no ensino médio, este deve escolher as matérias que irá 
estudar para melhor aprofundar-se (...). (T-18)

No Japão e na China o governo oferece o ensino de qualidade, programa de 
esporte, dança, e o jovem por sua vez tem a função de se preparar (...) (T-9)

Essa repetição de valores (importar modelos educacionais) próprio 
do senso comum apresentada como solução reitera outro enunciado mais 
recorrente ainda nos textos dos alunos, o descaso do governo.

Parece que o governo quer é manter a população alienada, desprovida de 
vários conhecimentos e até mesmo ideologias. (T-21)

Este órgão (escola) tão essencial para o bom funcionamento da sociedade, 
por vezes e quase sempre, não recebe a devida atenção do poder público. Ele 
anseia por profissionais bem qualificados, clama pelo extermínio do desvio 
de verbas e por fim luta por um país com seres mais intelectuais. (T-19)

Contudo a educação é a que mais  sofre cortes e descuidados(sic) da parte 
das políticas públicas já que os políticos preferem administrar um país com 
ignorantes e/ ou manipulados. (T-4)

Infelizmente há, em pleno século XXI, um descaso muito grande relaciona-
do a educação (...) (T-1)
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De modo geral, os temas que perpassam os textos são sempre os 
mesmos, o que reforça a percepção da mesma posição ideológica. Além 
disso, os modos do dizer também são bastante similares mesmo não ha-
vendo nenhum texto ou fragmentos de textos como base de reflexão. As 
similaridades entre as enunciações pela surpreendente recorrência das 
mesmas escolhas argumentativas, a princípio pode parecer falta de ori-
ginalidade, mas indica, na verdade, certa obediência ao ponto de vista 
vinculado sócio-historicamente.

A ESCOLA DO SÉCULO XXI NA PERSPECTIVA DA RIEC

É na busca pela compreensão dos sentidos e dos significados da esco-
la para o século XXI que vem a proposição de Escolas Criativas pela RIEC, 
rede resultante de estudos do Grupo de Pesquisa GIAD da Universidade de 
Barcelona – Espanha, essa que está gradativamente se expandindo com a 
incorporação de vários pesquisadores e instituições atuantes em vários pa-
íses. No Brasil, os núcleos de pesquisas vinculados à Rede Internacional de 
Escolas Criativas estão presentes nas regiões Oeste e Sul de Santa Catarina, 
no Estado de Goiás, em São Paulo, Ceará e Tocantins.

Entendemos as escolas criativas como aquelas instituições educativas 
que vão além do ponto de partida (transcendem), que dão mais do que têm 
e vão além do que se espera (recriam), que reconhecem o melhor de seus 
alunos e professores (valorizam), que crescem por dentro e por fora buscan-
do por tudo, a qualidade e a melhora (transformam).” (TORRE, 2012, p. 2).

A partir da leitura do texto de apresentação do livro: Uma escola para 
o século XXI: escolas criativas e resiliência na educação (2009), escrito pe-
los coordenadores da Rede, Saturnino De La Torre e Marilene Zwierewicz, 
empreendemos a análise dos percursos temáticos e figurativos de modo 
a estabelecermos posteriormente uma comparação de visões e ideologias.

Três trechos queremos destacar para pontuar algumas figuras e temas 
que recobrem o percurso temático da educação do século XXI na perspec-
tiva da Escola Criativa, também iniciando pela oposição da escola de hoje.
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Fragmento 1

[...] a educação atual precisa passar por uma transformação radical [...] 
combinando tecnologia com valores humanos. [...] instituições e secretarias 
de educação preocupadas com a falta de motivação, a violência e o baixo 
rendimento dos discentes, com a excessiva fragmentação dos conhecimen-
tos, com o estresse dos docentes, com os problemas ambientais e com ou-
tras adversidades [...]

Fragmento 2

Uma escola que prepare a partir da vida e para a vida, que parta de proble-
máticas reais mais que de temas justapostos, que priorize o desenvolvimen-
to de uma consciência de harmonização pessoal, social e planetária.

Fragmento 3

Uma escola criativa tem como pretensão preparar em competências, atitu-
des e valores. [...]  atitudes colaborativas, empreendedoras, abertas à mu-
dança, ao novo, tolerantes e dialogantes, indagadoras e movidas por per-
guntas. Consciência e importância atribuída aos valores humanos e sociais, 
à pessoa em seu contexto, à inclusão dos menos favorecidos. 

Na análise da totalidade do texto dos coordenadores da RIEC, repre-
sentada pelos fragmentos acima, é possível perceber a mesma estratégia de 
argumentação que os alunos, a oposição temática educação atual vs escolas 
do século XXI. No fragmento 1, o tema da  educação atual aparece figura-
tivizado em: instituições e secretarias preocupadas, discentes desmotivados, 
violentos e de baixo rendimento, currículo fragmentado (disciplinas: meio 
pelo qual o conhecimento é transmitido na escola), docentes estressados 
com essas e outras adversidades. Quase todos os agentes envolvidos com 
a educação são representados basicamente com valores negativos; exceto 
a preocupação das instituições e secretarias, que ganham, nesse contexto, 
valor positivo visto que a probabilidade de sujeitos intervirem numa reali-
dade que lhes preocupa é muito maior do que naquela que se ignora.

Já nos dois fragmentos seguintes, a ideia de escola do século XXI 
é apresentada  no percurso temático da educação integral: preparar em 
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competências (no saber), em atitudes (no fazer) e em valores (no ser), con-
textual: partindo de problemática real e sensível:  desenvolvimento de uma 
consciência de harmonização pessoal, social e planetária.

A defesa ideológica apresentada na enunciação é de que “a educação 
é peça-chave no caminho para uma sociedade mais justa, tolerante, solidária 
e feliz”. E que isso  implica “em uma mudança de visão e de paradigma” sobre 
o modelo educacional atual, “combinando tecnologia e valores humanos”.

NO CRUZAMENTO DE OLHARES - ALGUMAS IMAGENS

Aos cruzarmos os olhares lançados desses atores em lados distintos da 
“realidade” escolar percebemos algumas linhas muito próximas. Essa consta-
tação permite afirmar que diante dessas representações se cria um efeito de 
sentido que: a) descreve a “realidade” mediante o jogo temporal: “hoje”, “atu-
al” como sinônimo do que precisa ser superado, já que representa um “mode-
lo” de escola que não atende mais, b) sujeitos que tanto enunciam  o que co-
nhecem  como denunciam os problemas relacionados à educação brasileira.

 Uma chave de leitura importante no comparativo de imagens está re-
lacionada ao apontamento mais recorrente nos textos dos alunos como pro-
jeção de escola do século XXI: aquela que deve “educar para a vida”. Essa 
recorrência mostra uma proximidade com um dos propósitos citado no texto 
de apresentação da RIEC como o cenário teórico-prático do que seria a escola 
criativa do século XXI: Uma escola que prepare a partir da vida e para a vida. 

Outro dado importante na relação dos textos é que a imagem que 
estaria pressuposta para a escola do século XXI ou a escola do futuro passa-
ria, em maior referência, pelo mundo tecnológico, no entanto esse aspecto 
presente, mas não preponderante, aparece em ambos sujeitos (alunos e pes-
quisadores) não como a peça fundamental, na verdade a tecnologia é toma-
da como lugar de referencial da contemporaneidade, portanto está inserida 
completamente em todos os aspectos da vida cotidiana, então questiona-
se apenas: por que não na escola? A tecnologia incorporada à educação é 
apontada nos textos como símbolo de estar inserido no próprio tempo.
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A surpresa maior da análise foi perceber que, para os alunos, a hu-
manização, os valores são o que se espera de um mundo evoluído, em uma 
escola evoluída. Consciência crítica, moral e ética para não se deixar conta-
minar ou alienar pelo “sistema” que representa o velho paradigma totalitá-
rio e capitalista que precisa ser mudado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A necessidade de compreender a função da escola neste século 
XXI nos impulsionou a buscar uma compreensão dos significados e dos 
sentidos que o sistema educativo tem – e/ou deveria ter – diante da for-
mação das novas gerações. Esta compreensão foi o objetivo deste traba-
lho que revelou imagens importantes e, até de certo modo, inesperadas 
de como os jovens percebem a escola.

O resultado do entrecruzar de lentes, alunos e teóricos-pesquisado-
res que buscam uma educação voltada para o seu tempo, entra em con-
cordância quando partem ambos da percepção que a escola se mantém de 
maneira tenaz, impondo certos modos de conduta, de pensamento e de 
relações próprias, independente das mudanças que ocorrem na sociedade.

O momento sócio-histórico crítico por que passa a educação brasi-
leira promove a crença de que há um propósito político torpe para o desca-
so com a educação: perpetuar uma sociedade ignorante e de fácil manipu-
lação. No entanto, também foi revelado, tanto nos textos dos alunos como 
nos autores do livro, outra ideologia a de que, apesar de tudo, “a educação é 
a peça chave para uma sociedade mais justa, solidária e feliz”.  Assim, urge a 
necessidade que esta escola de hoje possa se renovar, se transformar, com-
binando a tecnologia que é símbolo do seu tempo com os valores humanos 
tão necessários nessa realidade. 
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ANEXO

Textos Percurso temático-figurativo Tema (s)

T – 1, T – 3, 
T – 5, T – 9, 
T – 10, T – 12, 
T – 13, T – 15,
T – 18, T – 21

Multimídia; revolução tecnológica; sociedade 
mais complexa; economia interdependente; 
século de inovações, modernização; desen-
volvimento; descobertas; mudança; constantes 
transformações; fluxo de novidade.

Modernização 

Aulas tradicionais; tempo fixo de aula; anal-
fabetismo; comodidade; dominar todas as 
matérias; falta de dinamismo; ensino escasso e 
decadente; falta de professores capacitados, falta 
alunos que querem estudar; sistema de ensino 
da sociedade “tupiniquim”.

Atraso 

T – 2, T – 4, 
T – 11, T – 13,
T – 16, T – 18,
T – 19, T – 20,
T – 20, T – 22, 
T – 23, T – 24, 
T – 24, T – 25

Profissionais desvalorizados; falta de investi-
mentos; desvio de verbas; falta de estrutura, fal-
ta de professores; analfabetismo; trabalhadores 
pouco qualificados; precariedade das escolas; 
descrédito das autoridades; falta de professores 
capacitados, investem mais em presídios que 
escolas.

Descaso do governo

T – 7, T – 9,
T – 13, T – 18,
T – 21, T – 22,
T – 23, T – 24

Brasil se espelhar em modelos de educação dos 
países: Japão, China, Austrália, Estados Unidos, 
Canadá, Finlândia, Suécia, Suíça

Modelos de edu-
cação 

→
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Textos Percurso temático-figurativo Tema (s)

T – 3, T – 4,
T – 6, T – 9,
T – 11, T – 13,
 T – 14, T – 15,
T – 16, T – 19,
T – 22, T – 25

Levar em consideração o esforço do aluno; 
histórico escolar como passaporte para a 
universidade; escola realmente para todos; mais 
verbas para a educação; melhorar a qualidade 
do ensino, capacitar professores, preparar o alu-
no para a vida; atender a todos em suas neces-
sidades; trabalhar a ética e a moral; ter escolas 
de tempo integral; professores cientes do talento 
e das dificuldades dos alunos; trabalhar para o 
bem estar social; esporte com inclusão; corpo 
docente e infraestrutura de qualidade; ressig-
nificar o papel do professor; trabalhar temas do 
cotidiano; políticas públicas de valorização do 
professor. 

Escola de qualidade

T – 4, T – 6, 
T – 8, T – 9, 
T – 11, T – 14, 
T – 15, T – 16, 
T – 17, T – 19, 
T – 23

Preparar alunos para a vida; atender as necessi-
dades especiais de quem precisa; a maior parte 
da vida (das crianças e adolescentes) passa-se 
na escola, o corpo docente torna-se família; 
formação moral e ética; inclusão; atender a 
toda a população; não estudar além do limite, 
nenhuma matéria ou profissão está acima do 
caráter, da humildade e perseverança; levar em 
consideração as habilidades individuais, aval-
iação global; instituições inclusivas, indivíduos 
mais participativos; cidadãos mais humanizados 
e educados para a vida.

Humanização/ 
valores humanos

T – 4, T – 8, 
T – 10, T – 11, 
T – 19, T – 20, 
T – 22

Preparação para ingressar no mercado de 
trabalho; valorização da quantidade em vez da 
qualidade; prepara para o vestibular não para a 
vida, sobrecarga de conteúdos; ensino técnico.

Educação tecnicista



A redação da prova do ENEM: uma perspectiva 
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RESUMO

Este artigo tem por objetivo analisar e refletir sobre as práticas desenvolvidas em uma ofi-
cina (inter)disciplinar de preparação para a prova de redação do ENEM (Exame Nacional 
do Ensino Médio). Partindo de tal perspectiva serão apresentadas concepções pautadas em 
estudos recentes que chamam a atenção justamente para a tomada do texto como unidade 
básica das práticas sociais. Para tanto, esta pesquisa tomará como alicerce os construtos 
teóricos apresentados por Silva e Lima (2014) e Mollica (2007), especificamente no que 
diz respeito às competências e habilidade de leitura e escrita do Enem e concepções de le-
tramentos escolares, respectivamente. A investigação seguirá o paradigma qualitativo de 
pesquisa, sendo o contexto de realização o mini auditório da UEG – Campus Itapuranga, 
local onde foi desenvolvida a atividade, no dia 08 de maio de 2015, com duração de quatro 
horas no período vespertino. Os participantes do estudo foram a professora efetiva de língua 
portuguesa e produção textual que leciona nas turmas participantes, bem como os alunos 
das turmas A, B, C e D de um colégio estadual de ensino médio de uma cidade do interior 
do estado de Goiás. Os instrumentos utilizados serão observação de aulas com registro de 
notas de campo, diários da pesquisadoras e gravação de áudio da aula. Os resultados obtidos 
indicam que uma aula extremamente dialogada com esse único foco despertou o interesse 
dos alunos fez os alunos refletirem sobre a importância de se discutir com mais propriedade 
a respeito de assuntos que envolvem as temáticas apresentadas durante a oficina.

Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Produção textual. Enem.

INTRODUÇÃO

É evidente que os alunos percebem que precisam ser melhor pre-
parados para as práticas de leitura e produção textual, em especial ao 

1 (UEG/PIBIB)

2 UEG/PIBIB)

3 (UEG/PIBIB)
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texto dissertativo-argumentativo, tão solicitado no Enem. Vista tal pers-
pectiva, como futuras professoras, consideramos pertinente analisar e 
refletir, a partir de observações, as práticas interdisciplinares e de como 
elas influenciam positivamente na preparação do aluno para projeções 
futuras. Além disso, nos sentimos instigadas a descobrir práticas ino-
vadoras no trabalho docente que possam acrescentar no aspecto social 
desenvolvido na profissão docente.

 Mollica (2007, p.16) afirma que “o letramento tem que ser entendido 
como práticas sociais em que se constroem identidade e poder explorando-
se os limites da escrita”, uma vez que esta transcende o âmbito da escola e 
por meio de suas múltiplas funções integra todos os momentos do cotidia-
no. Vale dizer que, desenvolver um texto estruturado na prova do Enem, 
exige muito mais do que habilidades linguísticas, mas faz-se necessário ain-
da a exposição clara e coerente de pontos de vista, bem como a proposição 
de uma solução ao tema abordado.

OBJETIVO GERAL

Este artigo tem por objetivo analisar e refletir sobre as práticas de-
senvolvidas em uma oficina (inter)disciplinar de preparação para a prova 
de redação do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio).

REFLEXÕES E ANÁLISE DOS DADOS

 O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), embora recente, já está 
bastante consolidado na cultura nacional e se tornou parte do sistema na-
cional de avaliação educacional servindo como indicador que proporciona 
parâmetros de qualidade da educação para a sociedade e políticas nacionais. 
A importância do Enem no cenário nacional se torna evidente quando ob-
servamos o seu crescimento sistemático desde o seu surgimento. Em 2009, o 
Enem sofreu alterações significativas em seus objetivos4 e, consequentemen-

4 Proposta à Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Dis-
ponível no Portal Mec.
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te, em sua estrutura5. O novo Enem, como foi nomeado, passou a ser realiza-
do em dois dias, com 180 questões objetivas e uma redação que equivale atu-
almente a 50% (1.000 pontos) do valor total da avaliação. A partir de então 
o exame passa a (com)portar valor econômico, uma vez que proporciona ao 
egresso do ensino médio o ingresso em universidades boas e gratuitas. 

Visto o peso atribuído à prova de redação, esta passa a ocupar lugar 
de destaque em aulas de produção textual, principalmente no último ano 
do ensino médio, dando prioridade à tipologia dissertativa que é exigida na 
prova, segundo informações do Manual do Participante do Enem (2014). 
Para Silva e Lima (2014) a redação do ENEM avalia competências específi-
cas que devem ser usadas nas habilidades de leitura ou na produção escri-
ta. Além de delinear a concepção de escrita e a maneira como a proposta 
será apresentada na prova, o Manual do Participante do Enem apresenta 
as cinco competências a serem avaliadas na correção da redação, sendo 
elas: domínio da modalidade escrita e formal; compreensão da proposta de 
redação; selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, 
opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista; demonstrar conhe-
cimento capacidade de argumentação; elaborar proposta de intervenção 
para o problema abordado, respeitando os direitos humanos.

Visando o bom desempenho dos alunos na prova de redação 
do Enem, dada a sua importância no que diz respeito a integração da 
nota final, a professora supervisora participante do Pibid (Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência)-Letras/Português-Inglês, 
coordenou uma atividade interdisciplinar na qual, gramática, ortografia, 
coerência, coesão, tipologia textual, estratégias de leitura e escrita, pos-
síveis temas a serem cobrados, erros a serem evitados e demais assuntos 
pertinentes e referentes a prova do Enem seriam abordados. A proposta 
foi dirigida às turmas do terceiro ano do ensino médio dos períodos ma-
tutino e vespertino do Colégio Estadual Deputado José Alves de Assis, 
situado na cidade de Itapuranga, no interior do Estado de Goiás, locali-
zada à 167 km da capital Goiânia.

5 Matriz de Referência para o Enem 2009.
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 Para tanto, foram abertas inscrições com vagas limitadas e prazo 
determinado. Finalizadas as inscrições, os alunos inscritos foram informa-
dos do local (mini auditório da Universidade Estadual de Goiás-Campus 
Itapuranga) e data (08/05/2015) onde seria realizada a atividade. Os dados 
foram coletados seguindo o paradigma qualitativo de pesquisa por meio de 
observação de aula com registros de nota de campo, diários das pesquisa-
doras e gravação de áudio da aula.

Chegado o dia compareceram cerca de cinquenta alunos. A oficina 
cujo tema Afiando as competências para a redação do Enem se iniciou com as 
boas-vindas aos participantes seguida pela exposição dos objetivos a serem 
explorados. O objetivo geral, segundo a professora, seria proporcionar aos 
alunos dos terceiros anos oportunidades de interação e discussão em torno 
das competências a serem avaliadas na redação do Enem. Esses conhecimen-
tos são pautados na diversidade e interdisciplinaridade, oportunizando que 
estes possam ser socializados com alunos a fim de ajudá-los a melhor realizar 
os textos com qualidade e coerência. Para tanto, um conjunto de materiais 
didáticos de leitura e discussão sobre temas diversos foi elaborado, utilizando 
recursos disponíveis do próprio colégio, bem como o material xerocopiado.

 Assim, a discussão se inicia com a explanação da estrutura da prova, 
sendo o enunciado o primeiro assunto abordado. Este, segundo a profes-
sora, deve ser lido com atenção a fim de organizar e interpretar, de forma 
coerente, informações ali solicitadas. Feito isso, a professora aconselhou 
aos alunos que buscassem em seus conhecimentos enciclopédicos infor-
mações relevantes sobre o assunto. Posteriormente, foi discutido a respei-
to da coletânea de textos auxiliares presente na prova, Neste momento foi 
aconselhado que os alunos desenvolvessem estratégias de leitura no intuito 
de filtrar as principais ideias contidas nos textos e associá-las aos conhe-
cimentos prévios; linguísticos, contextuais, textuais, etc. Além disso, ficou 
evidente a importância de se interpretar gráficos e mapas, textos que, de 
acordo com a professora, sempre estão presentes na referida prova de reda-
ção. Neste momento, foi possível perceber uma clara conexão com a disci-
plina de geografia, na qual a professora resgata a importância de tal matéria 
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para o desenvolvimento de práticas sociais da vida do aluno. A partir de 
uma intersecção, ela mostra que quando se trata de textos, não basta apenas 
o conhecimento de Língua Portuguesa

Com o intuito de deixar os alunos cientes dos elementos necessários 
na realização do texto no que diz respeito à gramática e ortografia, a profes-
sora se apoiou no fato de conhecer os alunos e pontuou alguns erros pontu-
ais reincidentes nas produções de texto trabalhadas em sala de aula.  Dentre 
eles pontuação, uso da crase, mal e mau, uso dos porquês, conjunções, 
preposições, uso dos conectores, concordância verbal e nominal, coesão e 
coerência, distinção entre mas e mais, etc. Entretanto, a mesma destacou 
que mesmo que as questões gramaticais sejam cobradas nas competências 
da prova, seria importante desenvolver com clareza os pontos de vista bem 
como ancorá-los com firmes argumentos. Na sequência, a docente explicou 
sobre a importância da organização dos parágrafos, destacando a necessida-
de de elo entre os mesmos, bem como de equilíbrio entre o tamanho destes.

Em seguida, o debate girou em torno dos possíveis temas a serem 
cobrados na proposta de produção textual. Foram apontadas temáticas re-
ferentes a assuntos do cenário político atual, problemas ambientais, eco-
nômicos, questões sociais que geram posições distintas, dentro outros. 
Sobre cada assunto foi apresentado um tema específico brevemente dis-
cutido. Neste momento, novamente ela transgride os eixos linguísticos e 
percorre domínios outros que não o da Língua Portuguesa. Foram susci-
tadas questões históricas, científicas, religiosas que abrangem disciplinas 
como a Sociologia, História, Biologia, Filosofia, etc, instigando os alunos a 
perceberem que no momento da escrita de seus textos todo conhecimento 
adquirido em todas as aulas de seu currículo poderiam e deveriam ser des-
pertadas para a construção de textos efetivamente sociais.  

Por fim, esclarecendo a dúvida mais latente entre os participantes, 
a professora abriu a discussão sobre a tipologia textual exigida na prova: a 
dissertação-argumentação.  Nesse momento, várias dúvidas foram exterio-
rizadas, dentre elas “Quais gêneros são exemplos dessa tipologia?”, “Qual 
a diferença entre gênero e tipo textual?”, “Pode haver citações de músicas 
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ou livros no meu texto?”, “O texto é escrito em primeira ou terceira pes-
soa?”, “Posso iniciar ou concluir meu texto com uma pergunta?”, “O que 
seria ferir os direitos humanos?”, “O título é obrigatório?”, “O que faz meu 
texto ser zerado?”, entre outras. Após suscitar todos os questionamentos, 
foram distribuídas apostilas com propostas de produção de texto seguindo 
as normas da prova de redação do Enem, bem como exemplos de textos 
de alunos que atingiram nota máxima em exames anteriores.  Depois, foi 
solicitada a leitura em voz alta dos textos e foi feita uma exploração dos 
aspectos positivos dos mesmos. A professora, inclusive, se dispôs a fazer a 
correção, baseada nos critérios da Redação do Enem, dos textos dos alunos 
que desenvolvessem as propostas apresentadas nas apostilas entregues, a 
fim de exercitarem cada competência.  

 CONCLUSÃO

Concluiu-se que a atividade foi bastante pertinente, visto que apesar 
de a prova do Enem ser tema constante do terceiro ano do ensino médio, os 
participantes apresentaram muitas dúvidas, que cotidiano escolar podem 
passar despercebidas. O trabalho interdisciplinar precisa “partir da neces-
sidade sentida pelas escolas, professores e alunos de explicar, compreender, 
intervir, mudar, prever, algo que desafia uma disciplina isolada e atrai a 
atenção de mais de um olhar, talvez vários” (BRASIL, 2002, p. 88-89).

Uma aula extremamente dialogada com esse único foco despertou o 
interesse dos alunos fez os alunos refletirem sobre a importância de se dis-
cutir com mais propriedade a respeito de assuntos que envolvem tal ques-
tão, considerando-se que um bom desempenho na prova faz uma grande 
diferença no resultado final, isto é, nas projeções futuras no que diz respeito 
a escolha profissional do aluno.
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Aprendizagem em ambientes virtuais no âmbito 
corporativo a partir da ótica do pensamento 

complexo

Ana Paula Costa e Silva
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RESUMO

As organizações têm encontrado dificuldades para lidar com a complexidade de suas redes de 
interações internas e externas. Muitos colaboradores são grandes especialistas em suas áreas 
de formação, mas faltam-lhes competências para lidar com as incertezas e para dialogar com 
outras áreas do conhecimento. O modelo fragmentado dos saberes, fortemente presente na 
educação superior, revela-se também na estrutura das organizações. A educação corporativa 
apresenta-se como um caminho para se criar uma nova dimensão formativa capaz de atenuar 
o problema da fragmentação. Nesse contexto, os ambientes virtuais de aprendizagem são 
aliados, mas cabe destacar que as tecnologias não são suficientes. Prova disso são as inúmeras 
iniciativas de formação em espaços virtuais que não atendem às necessidades de formação 
dos colaboradores e nas quais não encontram sentido, por estarem desvinculadas de seus 
contextos de atuação. Mostram-se necessários fundamentos epistemológicos, ontológicos e 
metodológicos pautados no pensamento complexo para a elaboração de propostas integra-
doras. O artigo tem como objetivo investigar de que forma a aprendizagem em ambientes 
virtuais pode contribuir para uma nova dimensão formativa nas organizações, centrada no 
sujeito, que potencialize a aprendizagem organizacional. Para alcançar tal objetivo, além de 
pesquisa bibliográfica, foi realizada pesquisa qualitativa junto a servidores de um órgão pú-
blico do DF. A partir dos resultados, pode-se afirmar que uma proposta formativa pautada no 
pensamento complexo exige um planejamento flexível, o acompanhamento sistemático dos 
participantes pelos formadores, além de processos de auto, hetero e ecoavaliação.

Palavras-chave: Ambientes virtuais de aprendizagem. Educação corporativa. Complexidade. 

INTRODUÇÃO 

As organizações públicas e privadas encontram-se mergulhadas em 
um mundo de incertezas, sujeito a emergências, que exigem dos colabora-
dores competências para lidar com as diversas situações inéditas e desafia-
doras com as quais se deparam em seus contextos de atuação. Os egressos 
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de cursos superiores muitas vezes chegam às organizações com um elevado 
conhecimento técnico-conceitual em suas áreas de conhecimento, mas en-
contram grandes dificuldades para dialogar com outras áreas, para estabe-
lecer associações entre as informações disponíveis e tomar decisões. 

Observa-se uma lacuna entre as competências que os colaboradores 
têm bem desenvolvidas e aquelas que lhes são exigidas para responder às 
complexas situações-problema presentes nas organizações.

Com o intuito de capacitar seus colaboradores, as organizações in-
vestem significativos recursos em ações formativas, mas muitas delas mos-
tram-se pouco efetivas, pouco significativas para os colaboradores, por es-
tarem desvinculadas de suas práticas, das atividades que desenvolvem. 

Acreditamos que um contexto complexo exige propostas formativas 
pautadas no pensamento complexo, com fundamentos epistemológicos, 
ontológicos e metodológicos claros e interdependentes, que dialoguem en-
tre si e tenham o ser, em sua inteireza, como foco. 

Cabe considerar ainda que em muitas organizações os colaboradores 
encontram-se distribuídos por unidades em todo o país e mesmo no exte-
rior, de modo que as ações formativas necessitam tirar proveito da flexibi-
lidade de espaço e tempo. Assim, a formação a distância, em especial nos 
ambientes virtuais de aprendizagem, que concentram diversas ferramentas 
de comunicação síncrona e assíncrona, tem sido adotada por diversas orga-
nizações, mas em muitos casos privilegia-se a tecnologia e atribui-se pouca 
relevância aos fundamentos supracitados. 

Diante da problemática exposta, o presente artigo tem como objetivo 
investigar de que forma a aprendizagem em ambientes virtuais, a partir da 
ótica do pensamento complexo, pode contribuir para uma nova dimensão 
formativa nas organizações, centrada no sujeito aprendiz, que potencialize 
a aprendizagem organizacional por meio da colaboração e interação.

Para alcançar tal objetivo, além da pesquisa bibliográfica, realizou-
se uma pesquisa qualitativa junto a servidores de um órgão público do 
DF. Após a análise e discussão dos resultados, são apresentadas conclusões 
provisórias, que podem representar contribuições para o planejamento, 
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execução e avaliação das ações formativas em organizações públicas e pri-
vadas à luz do pensamento complexo. 

CAMINHOS POSSÍVEIS PARA FORMAÇÕES SIGNIFICATIVAS EM 
AMBIENTES VIRTUAIS A PARTIR DA ÓTICA DO PENSAMENTO 
COMPLEXO

O pensamento complexo possibilita um olhar mais inteiro sobre o 
ser, a realidade, as relações, o conhecimento, evitando assim o reducionis-
mo e a fragmentação excessiva. 

Com um olhar mais sensível, a organização pode reconhecer que 
não cabe determinar e esperar que todos os colaboradores interpretem a 
realidade de uma mesma forma, pois há uma multiplicidade de olhares, vi-
vências, histórias de vida, que se encontram em uma organização. Com um 
olhar mais sensível, ao planejar suas ações formativas, a organização pode 
vislumbrar o ser, o conhecer e o fazer imbricados. 

Para se colocar em prática o pensamento complexo, os operadores 
cognitivos podem ser aliados, pois são considerados instrumentos do pen-
samento que ajudam a identificar e a desenhar estratégias didáticas perti-
nentes, inovadoras, criativas e coerentes com um sentir-pensar-agir com-
plexo no contexto da sala de aula. De acordo com o Moraes (2008, p. 96), 
“são instrumentos ou categorias de pensamento que nos ajudam a compre-
ender a complexidade e a colocar em prática este pensamento”. 

Na Figura 2 são apresentados de forma sintética os 10 (dez) operado-
res cognitivos do pensamento complexo. 

Os ambientes virtuais de aprendizagem concentram diversas fer-
ramentas de comunicação síncrona e assíncrona, com elevado potencial 
a ser explorado pelas organizações nos processos formativos. No entan-
to, todo esse potencial tecnológico, por mais encantador que possa pa-
recer, por si só não garante as condições para os processos de interação, 
cooperação e aprendizagem, uma vez que depende diretamente dos fun-
damentos epistemológicos, ontológicos e metodológicos que sustentam 
as propostas formativas.
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Para que uma formação seja efetiva, faz-se necessário um planeja-
mento consistente das formas de utilização de cada um dos recursos dis-
poníveis nos ambientes virtuais, com a definição dos objetivos a serem 
alcançados e de uma proposta metodológica coerente com o modelo de 
educação e com os princípios e valores organizacionais. 

A interação destaca-se como um dos eixos do processo de apren-
dizagem, sendo propulsora da comunicação de pensamentos, problema-
tização de ideias e apoio mútuo. As ações de cada sujeito modificam-se 
e constituem-se mutuamente, em um movimento constante e espiralado, 
impulsionado pelo conjunto das relações entre os indivíduos.  

A complexidade que caracteriza as interações em um ambiente vir-
tual de aprendizagem requer a mediação sistemática por parte dos forma-
dores, com o objetivo de potencializar as discussões e orientá-las com base 
na intencionalidade didática, nos objetivos de aprendizagem definidos, em 
relações de diálogo e confiança.

Nos ambientes virtuais, as interações envolvem múltiplos níveis de 
realidade e de percepção. O professor deve atuar como mediador, sobretu-
do lançando questões, provocações, reflexões, para “movimentar” a turma, 
para criar condições favoráveis para que cada estudante se abra à percepção 
de outras realidades, de outras possibilidades, de outras dimensões e das 
interfaces entre os saberes. Uma proposta integrada, à luz do pensamento 
complexo, envolve os seguintes diferenciais:

Planejamento dinâmico e flexível: ao se planejar uma formação, 
todo o desenho da proposta deve ter como foco o sujeito aprendiz, suas 
expectativas, necessidades, indagações, além de todo o contexto organi-
zacional. Ainda que se chegue a uma construção, esta não pode ser vista 
como definitiva e fixa, pois a partir das interações com os colaboradores, 
os formadores poderão identificar novos elementos dos múltiplos níveis 
de realidade. Segundo Moraes (2010), todo currículo deve ser sempre 
contextualizado, um currículo em ação, um currículo vivo, flexível, aberto, 
sempre em processo de construção, o que garante o seu caráter dialógico 
com a realidade mutante (MORAES, 2010). Podemos falar então de um 
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planejamento vivo, que se desfaz e refaz continuamente por meio das in-
terações nos ambientes virtuais.

a) Acompanhamento sistemático dos participantes pelos pro-
fessores/formadores: para que a presença se constitua nos espaços vir-
tuais, deve haver por parte dos sujeitos um interesse e disponibilidade 
para participar e contribuir. Aos formadores cabe o processo de media-
ção do processo de aprendizagem, observando atentamente, fazendo in-
tervenções em momentos adequados, escutando, acolhendo, orientan-
do, apontando caminhos. Da mesma forma, por parte dos colaboradores 
que participam de uma formação deve haver a consciência da interação 
como fonte de aprendizagem. 

Na Figura 3 são sintetizadas algumas estratégias didáticas interde-
pendentes que podem contribuir para um acompanhamento sistemático 
e efetivo no ambiente virtual. Conforme bem aborda Morin (2005, p. 79), 
“A estratégia permite, a partir de uma decisão inicial, prever certo número 
de cenários para a ação, cenários que poderão ser modificados segundo as 
informações que vão chegar no curso da ação e segundo os acasos que vão 
se suceder e perturbar a ação.”

b) Processos de auto, hetero e ecoavaliação: para que os proces-
sos avaliativos sejam coerentes com pensamento complexo, é necessário ir 
além da dimensão somativa da avaliação, pois a dimensão formativa é que 
possibilitará a ampliação dos níveis de consciência dos participantes acerca 
de sua aprendizagem. A autoavaliação mostra-se essencial, no sentido de 
possibilitar ao sujeito aprendiz reflexões sobre seu percurso formativo, seus 
avanços, dificuldades, inquietações, para se perceber melhor. Em comple-
mentação, a heteroavaliação, para que o sujeito possa expressar sua per-
cepção em relação às interações com os colegas, à mediação realizada pelo 
formador e outros sujeitos participantes do processo. Por fim, a ecoavalia-
ção possibilitará aos participantes expressar suas impressões e sentimentos 
acerca do ambiente virtual de convivência, dos espaços de interação e so-
cialização que se construíram a partir das ações de cada um (a). Assim, as 
três dimensões conversam entre si, sendo interdependentes. 
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O QUE REVELA O OLHAR DOS SERVIDORES PARA A FORMAÇÃO 
CONTINUADA EM AMBIENTES VIRTUAIS?

Com o intuito de levantar subsídios para uma argumentação mais 
consistente acerca das possibilidades e limitações das formações em am-
biente virtual, realizou-se uma pesquisa qualitativa junto a servidores de 
um órgão público do DF. A pesquisa foi realizada no período de 27/05 a 
03/06/2015, por meio da aplicação de um questionário eletrônico, enviado 
por e-mail a 24 (vinte e quatro) servidores de duas instituições públicas do 
judiciário, localizadas no Distrito Federal, dos quais 19 (dezenove) respon-
deram. Na sequência, são apresentados e comentados os resultados.

Todos os respondentes já participaram de formações em ambientes 
virtuais de aprendizagem. 68,5% deles afirmam que as interações com os 
colegas no ambiente virtual contribuíram para sua aprendizagem.

78,9% dos respondentes afirmaram que as interações com os pro-
fessores-tutores no ambiente virtual contribuíram para sua aprendizagem. 

89,5% dos respondentes consideram o ambiente virtual de aprendi-
zagem um espaço adequado para o desenvolvimento das ações formativas 
no âmbito corporativo.

73,7% dos respondentes consideram que as iniciativas de formação 
continuada oferecidas aos servidores influenciam o desenvolvimento e a 
aprendizagem da instituição como um todo.

84,2% dos respondentes consideram que nas formações das quais 
participam fazem reflexões sobre o processo de aprendizagem e desenvol-
vimento, em uma perspectiva de autoavaliação, com o intuito de identifi-
car competências que necessitam desenvolver para o aprimoramento de 
suas práticas profissionais.

Os resultados anteriores revelam uma percepção bastante positiva 
dos servidores em relação aos ambientes virtuais, enquanto espaços de for-
mação. Reconhecem que tanto a interação com os colegas, quanto com os 
professores-tutores, podem trazer contribuições para a aprendizagem.



VII INCREA - Forum Internacional de Inovação e Criatividade ANAIS 1379II RIEC - Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas

Entre as características que consideram essenciais para a efetividade 
de um curso de formação continuada em ambiente virtual, destacam-se as 
relacionadas no Quadro 2.

No quadro anterior, cabe observar que os conteúdos contextualiza-
dos foram citados por 12 dos respondentes (63,2%), o que vai ao encontro 
das contribuições de Moraes acerca da importância da contextualização 
para a construção de sentido e significados.

As principais vantagens que os respondentes relacionam à utilização 
dos ambientes virtuais em cursos de formação continuada são: flexibilida-
de de espaço e tempo, redução de custos com deslocamentos, e a facilida-
de para conciliar a formação com atividades profissionais. Apresentam-se 
também como vantagens a possibilidade de interação com colegas de tra-
balho, além da autonomia do aluno na gestão de sua aprendizagem. A pos-
sibilidade de rever os conteúdos a qualquer momento foi uma vantagem 
citada por dois respondentes.  Chama atenção também a possibilidade de 
acesso a distintas realidades locais a partir do relato de colegas de todo o 
território nacional. Ao concentrar participantes que vivenciam realidades 
tão distintas, o ambiente virtual se torna um campo complexo, bastante fa-
vorável à aprendizagem, a movimentos espiralados das perguntas, feedback, 
reflexões e ações que se retroalimentam.

O fórum de discussão é citado em algumas respostas, como ferra-
menta que pode proporcionar a troca de experiências e aprofundamento do 
conteúdo. Cabe observar que nas conversações e interações que se estabele-
cem em ambiente virtual há uma forte presença dos operadores cognitivos. 

Em um fórum de discussão, por exemplo, a partir de uma pergunta 
mediadora proposta inicialmente, outras perguntas surgirão e serão insti-
gadas, à medida que o debate se ampliar, fazendo com que:

uma rede de perguntas relacionadas se apresente, perguntas interdependen-
tes, emergentes e solidárias na descoberta da melhor resposta. O desdobra-
mento da pergunta inicial em subperguntas, o diálogo entre certezas provi-
sórias e dúvidas temporárias, construído ao redor de determinado assunto, 
colaboram para a necessária focalização do tema. (MORAES, 2008, p. 163)
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Um fator também que não pode deixar de ser considerado e que, in-
clusive, é apontado por um dos respondentes como vantagem, é o ganho de 
adicional de qualificação que se tem no âmbito público. Assim, não são ra-
ros os casos de colaboradores que participam de formações exclusivamente 
com este objetivo, que está acima de qualquer oportunidade de aprendiza-
gem e desenvolvimento pessoal e profissional.  

As principais desvantagens que os respondentes relacionam à uti-
lização dos ambientes virtuais em cursos de formação continuada estão 
relacionadas às limitações na interação entre os colegas e os professores-
tutores, além da falta de resposta às dúvidas em tempo real. 

Assim, apesar de reconhecerem as contribuições da interação com 
os colegas e professores-tutores para a aprendizagem, muitos associam a 
falta de interação à principal desvantagem. Tal aspecto pode se justificar 
por uma formação recente da qual os servidores participaram e com a qual 
não ficaram satisfeitos, pela falta de articulação com suas práticas na or-
ganização e por fragilidades nos processos interativos, especialmente no 
que diz respeito à mediação e presença do professor-tutor. Conforme bem 
afirma Silva (2006), nenhuma mudança de melhoria no processo de ensino 
e na criação de espaços de aprendizagem integrada pode realizar-se sem a 
participação do professor e sem sua intencionalidade transformadora. 

A “vida” do ambiente virtual depende fundamentalmente das pes-
soas, de suas interações, das trocas de ideias e experiências que se estabe-
lecem. As contribuições de Arnt (2010) se aplicam muito bem aos espaços 
virtuais de aprendizagem colaborativa. 

Por estamos em uma aprendizagem coletiva, ao compartilharmos nossa 
compreensão, colaboramos com a aprendizagem do grupo. Ao ouvirmos 
atentamente as contribuições das colegas, exercitamos o diálogo, a escu-
ta, a aceitação do outro como legítimo outro. Com isso, ampliamos nos-
sos canais de percepção... aprendemos pela experiência do outro também. 
(ARNT, 2010, p. 133)

Para alcançar efetividade nos processos formativos, as organizações 
devem estar cientes que, sem um comprometimento dos sujeitos envolvidos; 
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sem uma mediação adequada por parte do professor, com intencionalidade 
didática; as formações tornam-se esvaziadas, frágeis, limitadas para promo-
ver o desenvolvimento do ser por inteiro e para contemplar suas várias di-
mensões e os diversos níveis de realidade que convivem em uma sala virtual.

CONCLUSÕES PROVISÓRIAS

Uma condição que se apresenta no âmbito corporativo para o desen-
volvimento de propostas formadoras integradoras, pautadas no pensamen-
to complexo, é a visão do corpo gestor acerca da educação continuada, no 
sentido de compreendê-la como caminho para o desenvolvimento do ser 
por inteiro, em suas várias dimensões, e não somente como meio de desen-
volvimento de competências técnicas e habilidades que contribuam para o 
aumento da produtividade na organização. 

Podemos indicar como segunda condição uma docência atenta por 
parte dos formadores (professores-tutores), que envolve: conhecer-se ple-
namente; conhecer cada educando e marcar positivamente sua formação; 
ter consciência plena de seu espaço de atuação e de suas múltiplas interfa-
ces; religar continuamente os saberes; reconhecer que há múltiplos níveis de 
realidade e de percepção que convivem em um ambiente de aprendizagem. 

O planejamento dinâmico e flexível, o acompanhamento sistemático 
e as perspectivas de auto, hetero e ecoavaliação, associados a tais condições 
criam um contexto favorável à aprendizagem do sujeito, à superação da frag-
mentação dos saberes, para se desenvolver um pensamento voltado à religa-
ção dos saberes, em que o global dialoga com o local, a organização dialoga 
com cada indivíduo e ambos aprendem e se reinventam mutuamente.
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ANEXOS

Figura 2 - Mapa conceitual referente aos Operadores Cognitivos do Pensamento Complexo

Fonte: elaborado a partir das contribuições de MORAES (2008)
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Figura 3 - Estratégias didáticas em ambientes virtuais (elaborada pelas autoras)

Quadro 2 - Características essenciais para a efetividade de cursos em ambiente virtual 
Conteúdos contextualizados, relacionados aos trabalhos desenvolvidos na 

instituição.
12

Abordagem teórico-prática dos conteúdos. 10
O acompanhamento sistemático dos participantes por parte dos profes-

sores-tutores, no sentido de interagir, orientar e dar feedback continuamente. 
10

Coerência entre os objetivos de aprendizagem e as atividades propostas. 09

Abordagem de temas específi cos identifi cados como prioritários pela institu-

ição, que responda a necessidades imediatas de formação e contribua para o 

desenvolvimento de competências e habilidades específi cas.

09

Compatibilidade da carga horária com as atividades propostas. 07
Apresentação clara dos objetivos de aprendizagem. 06
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RESUMO

O texto envolve uma reflexão acerca dos conceitos de paradigmas e organizações, a fim de 
compreender a necessidade da mudança de um pensamento linear para um pensamento 
transdisciplinar na construção da vida planetária. Esta reflexão surgiu de depoimentos dos 
alunos de um curso de pós-graduação lato sensu em Anápolis-GO, nos quais 83% ao res-
ponderem sobre o que buscavam no curso, relataram a necessidade por desenvolverem, 
atualizarem profissional, pessoal e intelectualmente. Percebe-se a importância do conheci-
mento para atuar no meio profissional, intelectual e pessoal, buscando sentido e significado 
existencial nas diversas realidades e dimensões que compreendem o ser humano. Ajusta-se 
a essas posições, além do intelecto, maneiras cognitivas e afetivas para lidar com conflitos 
em inúmeras realidades. Portanto, problematizou-se: como o pensamento transdisciplinar 
influencia em todas as organizações, nas quais o ser humano está envolvido e provoca mu-
danças em respostas ampliadas para compreender as problemáticas que emergem da so-
ciedade contemporânea? A organização educacional transdisciplinar envolvida pelo pensa-
mento complexo possibilita o desenvolvimento dos sujeitos, ao permitir participação ativa 
e contextual dos praticantes para oferecer diálogos entre diferentes instâncias, que resultam 
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em atitudes conscientes, cooperativas e afetivas. Os caminhos trilhados contribuíram para 
a reflexão dos paradigmas, que refletem a maneira de ser, estar e agir no mundo. Focou-se 
nas organizações, no mundo do trabalho e nos ambientes que instigam a importância de um 
pensamento que equilibre a emoção e a razão, abandonando o reducionismo e o determinis-
mo, levando a ambientes transdisciplinares.

Palavras-chave: Paradigmas. Transdisciplinaridade. Organizações. Complexidade.

INICIANDO DIÁLOGOS

Os paradigmas seriam modos de pensamentos que movimentam 
formas políticas, sociais, artísticas, econômicas e educacionais, influen-
ciando os saberes humanos, as organizações e a sociedade. Com pergun-
tas mais complexas, frente aos acontecimentos que emergem da sociedade 
contemporânea, o paradigma reducionista e simplificador não possibilita 
respostas para essa nova visão ao considerar a complexidade das dimensões 
e das diversidades sociais, culturais, politicas e ecológicas.

Moraes (2012) articula que uma educação responsável por levar in-
divíduos a pensarem cientificamente em fatos isolados e independentes, 
constrói uma escola morta e produz sujeitos incapazes de autoconhecimen-
to. Nessa mesma dimensão, Morin (2007), revela que quanto mais globais 
forem os problemas, mais se tornam impensáveis. A inteligência, portanto, 
apresenta-se restrita, incapaz de pensar no contexto e enxergar o complexo 
planetário. O autor citado anteriormente afirma que pensar no contexto 
significa pensar as relações de inseparabilidade e as inter-retroações exis-
tentes entre os fenômenos e seus contextos e deste com o contexto plane-
tário. Os indivíduos, então, estão com problemas de criação de novos rela-
cionamentos afetivo-sociais, como também na manutenção desses mesmos 
relacionamentos, sejam novos ou antigos.

As organizações coorporativas buscam o conhecimento intelec-
tual, não obstante o pessoal e coletivo. Há uma tendência mais huma-
nizada, focada em ambientes significativos, voltada para o autoconheci-
mento e autodesenvolvimento do trabalhador, na qual valoriza e procura 
desenvolver as potencialidades humanas (SHARP, 1999). Essa ideia mais 
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humanizada ocorre nos pensamentos dos alunos entrevistados na pes-
quisa realizada pelos autores em 2015, no curso de pós graduação lato 
sensu em uma faculdade de Anápolis-GO.

O texto busca refletir sobre paradigmas e as organizações que levam a 
busca de novos pensamentos para a compreensão de acontecimentos ligados à 
sociedade contemporânea na sua dimensionalidade humana. Portanto, surge 
uma questão: como o pensamento transdisciplinar influencia todas as organi-
zações em que o ser humano esteja envolvido e provoca mudanças que ofere-
çam respostas ampliadas para compreender as problemáticas emergentes da 
sociedade contemporânea? Para tanto, buscou-se refletir sobre o conceito de 
paradigmas na visão Kuhn (1991), Morin (2001) e a procura por novas inves-
tigações com Morin (2001,2003), Moraes (2012), Nicolescu (2000), e outros. 

Posteriormente, aliou-se nestas organizações a necessidade de incor-
porar pensamentos que envolvam a razão, porém acrescido da emoção em 
que as necessidades intrínsecas do ser e sua subjetividade sejam privilegia-
das e estejam voltadas para ambientes transdisciplinares e para o pensamen-
to complexo, com Morin (2001,2003,2005) Suanno (2014) e Moraes (2012). 
As organizações educacionais envolvidas pelo pensamento transdisciplinar 
e pelo pensamento complexo promovem um vivenciar na arte de aprender e 
um fazer criativo inspirados por diálogos com diversas referências e dimen-
sões ao resultar em ações conscientes, cooperativas e afetivas. 

PARADIGMAS E SUAS INFLUÊNCIAS

Os paradigmas são crenças, valores que explicam um sistema glo-
bal e articulam formas de política, arte e saber com o pensamento hu-
mano, com as organizações e a sociedade. Estes pensamentos remontam 
às teorias provisórias, que vão se desenvolvendo e inspirando pensado-
res e teóricos no decorrer da história e no fazer ciência com proposições 
reformuláveis, assim como caracterizam os métodos que se utilizam ao 
investigar ou problematizar a pesquisa. A palavra paradigma é inspirada 
pelo filósofo Kuhn e revela “uma constelação de crenças, valores e téc-
nicas partilhadas pelos membros de uma comunidade científica”, pondo 
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fim ás controvérsias (Kuhn, 1991, p.225). Mas para Morin (2001, p.287) 
o paradigma transcende a definição kuhniana, “o paradigma primeiro 
impõe seus conceitos soberanos e impõe, entre esses conceitos, relações 
que podem ser de conjunção, de disjunção, de inclusão.” Assim, aparece 
uma incerteza justificada por Morin na definição kuhniana, pois além 
de evoluir os paradigmas, eles se modificam e transformam-se mediante 
rupturas de uma teoria para outra.

O paradigma newtoniano, baseado na física clássica, dita um 
modelo simplificador e reducionista. Envolvido em um pensamento 
disciplinar, avançou no ocidente e organizou de modo racional e espe-
cífico o mundo acadêmico. Segundo Morin (2003), a disciplina acar-
retou vantagens ao parcelar o trabalho, mas promoveu o inoportuno 
da superespecialização, da fragmentação do saber e do confinamento. 
Consequentemente, corresponde a um posicionamento e uma atuação 
profissional provenientes de competências desenvolvidas para se enqua-
drarem em “caixas”, engessando a sociedade ao manipular os sujeitos 
para realizar escolhas e restringir as interações.

Morin (2001) diz que o pensamento simplificador não conhece 
nem ambiguidades nem equívocos, por ser uma realidade lógica e in-
questionável, refletida por uma redução das dimensões de um só conhe-
cimento, um só território. Ainda com Morin (2001) o pensamento frag-
mentado revela atitudes egoístas e práticas ecológicas destrutivas, como, 
por exemplo, o aquecimento global, animais extintos, guerras por religi-
ões, territórios e recursos naturais provocados por catástrofes ambientais 
decorridas das ações do próprio homem.

Portanto, este paradigma tem sido muito questionado, na medida em 
que já não oferece mais respostas para compreender as problemáticas que 
emergem da sociedade contemporânea. Segundo Morin (2003, p.14) “os 
problemas globais são cada vez mais essenciais” e as disciplinas parceladas 
não permitem entender o que é “tecido junto”. Trata-se de perguntas com-
plexas que não podem ser respondidas pelo determinismo regente, “uma 
inteligência cega, inconsciente” (ibidem). A especialização provoca uma es-
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cassez de visões, de dimensões e o indivíduo, por sua vez, restringe seu uni-
verso à sua maneira de ser, pensar, agir, falar e cria um território específico. 

Surge a necessidade de abandonar o pensamento reducionista e abrir 
as portas para um pensar baseado na física quântica, na qual revelou outras 
formas e novas perspectivas na construção do conhecimento. Um saber 
que infere importância nas relações, na indeterminação, na complexidade e 
na diversidade. Ao referir sobre complexidade, Morin (2001) entende que:

A complexidade é a união da simplificação e da complexidade [...]. O com-
plexo volta, ao mesmo tempo, como necessidade de apreender a multidi-
mensionalidade, as interações, as solidariedades, entre os inúmeros pro-
cessos [...]. Assim, o pensamento complexo deve operar a rotação da parte 
ao todo, do todo à parte, do molecular ao molar, do molar ao molecular, do 
objetivo ao sujeito, do sujeito ao objeto (p.433).

A sensação de complexo remete à um fenômeno multidimensio-
nal, no sentido integral físico, mental e espiritual, buscando equilibrar o 
todo que compõe o organismo humano e o próprio organismo e o meio 
(MORAES, 2012). A fundamentação da teoria da complexidade nega a 
simplificação e tende a dialogar com a diversidade, os equívocos e a am-
biguidade (SUANNO, 2014). A multi, pluri, inter e transdisciplinaridade, 
aliada ao pensamento complexo, surge para entender os problemas provo-
cados pelo reducionismo, busca outros modelos de investigação e desen-
volve níveis de interação entre as disciplinas, na tentativa de dialogar entre 
elas.

A disciplinaridade organiza o ensino, o conhecimento em “caixi-
nhas” para expressar a separação e a incomunicabilidade entre as diversas 
áreas que deveriam trabalhar inter e transdisciplinarmente, procurando 
por semelhanças e pontos de convergência entre elas para auxiliar o alu-
no a compreender, com sentidos complexos e contextualizados, a realidade 
onde se insere e vive com seus iguais.

Na multidisciplinaridade há uma aproximação entre as disciplinas, 
mas elas não se comunicam; do mesmo modo há uma justaposição das mes-
mas, mas não acontece uma relação (FAZENDA, 1979). Porém, Nicolescu 
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et al (2000) revela que sua finalidade ainda constitui em pesquisa disciplinar 
que não enriquece uma a outra. A pluridisciplinaridade, para Sommerman 
(2011), estabelece relações entre disciplinas com possibilidades de transfe-
rência de métodos entre elas, acarretando criações de novos saberes, mas 
ausente de um diálogo real entre os conhecimentos ou entre os especialistas. 

Na interdisciplinaridade “ao mesmo tempo que aprofunda a inteligi-
bilidade deste ou daquele domínio do conhecimento, é capaz de situar o seu 
saber na totalidade do saber, isto é, no horizonte global da realidade huma-
na” (GUSDORF, 2006, p.56). Percebe-se na fala do autor, uma interação com 
transferências de conhecimento, de método, mas com fronteiras de discipli-
nas claras. Há comunicação entre as disciplinas e abertura para novas dis-
ciplinas com transposição de métodos entre elas e um diálogo verdadeiro.

Segundo Nicolescu (2000) a transdisciplinaridade surgiu com Niels 
Bohr, em cujo artigo referente à unidade do conhecimento de 1955, usou o 
termo. Porém, um documento feito por Piaget, em um colóquio sobre in-
terdisciplinaridade em 1972 pela UNESCO, relata que das etapas interdis-
ciplinares podem surgir outras que serão transdisciplinares sem barreiras 
entre as disciplinas ligadas no interior do sistema. Ainda que Bohr tenha 
abordado algo sobre esse assunto, foi Piaget quem abordou literalmente o 
tema pela primeira vez, dando notoriedade e sentido ao termo.

Na transdisciplinaridade há uma interação das disciplinas, sem que 
elas deixem de existir, mas as fronteiras já não fazem muito sentido, pois 
as disciplinas dialogam entre si, sugerindo metatemas. Moraes (2008, p.63) 
entende que “Com a interdisciplinaridade integramos, e com a transdisci-
plinaridade transcendemos a subjetividade objetiva do sujeito que conhe-
ce.” Apreender ou gerar conhecimento vincula-se ao intelectual, ao afeto, à 
emoção, ao sentimento, à racionalidade, ao espiritual e à incerteza. Não se 
separam as partes, mas integram-se ao todo, que permite a transcendências 
de valores sociais e pessoais. 

O novo modelo transdisciplinar está na reintegração do conheci-
mento em todas as suas dimensões. A integração das partes desenvolve um 
conjunto de instrumentos, no qual fazem emergir outras possibilidades 
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não captadas anteriormente, um mundo mais ampliado e consciente das 
dimensões existentes na sua conjuntura, nos níveis individuais e coletivos, 
com olhares ampliados a outros níveis de realidade e percepção. Cruzar 
fronteiras, estabelecer vínculos para a compreensão da ordem da natureza 
humana, tecnológica, ambiental com níveis de percepção maiores, desen-
volve os sentidos que o corpo traz e amplia a complexidade. 

AS ORGANIZAÇÕES 

A organização constitui-se por elementos vivos e faz compreen-
der-se na sua globalidade social, econômica, política, educativa e cultural. 
Stancey (1996) ao falar de organização a define como um conjunto de pes-
soas, formando sistemas adaptativos complexos, que se caracterizam por 
relações não lineares. O pensamento complexo favorece compreender as 
articulações organizacionais, movidas por sistemas humanos que a teoria 
da complexidade trata.

O mundo do trabalho compreende uma grande aceleração de mu-
danças e expansões em função das mudanças paradigmáticas. A competên-
cia ao trabalhar em equipes multidisciplinares constitui-se em figura central 
das organizações, como afirma Moraes (2012). As descrições dos cargos são 
constantemente reformuladas em visões que abarcam a completude do ser 
humano, ou seja, não visam mais só um colaborador que execute bem suas 
funções, mas alguém que além de atingir suas funções, priorize o trabalho 
em equipe e suas inter-relações no grupo e requer uma formação compre-
endida “no sentido de uma policompetência” (FAZENDA,1998). O termo 
policompetência refere-se aos aspectos pluridisciplinares e transdisciplina-
res, que possibilitam formas de contribuição e cooperação. Implicaria em 
um autodesenvolvimento que Harman (1996) entende por aquilo que enri-
quece o homem em suas dimensões pessoal e profissional, proporcionando 
relacionamentos de qualidade e de trabalho significativo.

Segundo Moraes (2012) as organizações requerem indivíduos con-
fiantes em si e nos outros, competentes profissionalmente no seu desempe-
nho e na ampliação de informações. O sentido pluralista desvela a quebra 
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de fronteiras entre campos que se completam e geram ambientes transdis-
ciplinares, mobilizações flexíveis, na tentativa de universalizar as lingua-
gens profissionais dentro da organização, baseado em modelos sistêmicos 
e integrados. É preciso abrir mão de discursos singulares para diálogos que 
envolvam uma compreensão do conhecimento global.

Portanto, as estratégias que desenvolvem em uma organização de-
veriam estar voltadas para a informação, o conhecimento e a criativida-
de, pois o capital humano é o grande objetivo da corporação (HARMAN, 
1996). O desenvolvimento do ser humano como ponto fundamental pri-
vilegia estratégias ligadas à gestão de pessoas, considerando os aspectos 
das dimensões humanas, como: visão, cultura, valores e princípios éticos 
que compõem cada um. A integração das pessoas com a estrutura e com 
o sistema deve ser efetiva para a consecução dos objetivos estratégicos da 
organização. Investir no corpo humano, ressaltando suas diversidades, é 
integrar os recursos humanos ao planejamento estratégico, unificando o 
desempenho individual com o coletivo. 

Os projetos que o mundo corporativo, ecológico e educacional visam 
nos tempos contemporâneos, acabam por envolver profissionais de múlti-
plas áreas, fortalecidos de uma linguagem profissional, caracterizados por 
habilidades em sua determinada área, além de conhecimentos disciplina-
res. Envolvem a capacidade colaborativa e integrada de diversos saberes 
que geram criatividade, inovação e valor no mundo atual. Dialogar com 
diferentes conhecimentos é uma habilidade cada vez mais requisitada na 
compreensão da complexidade do mundo atual. Portanto, a escola pode 
possibilitar o favorecimento do indivíduo planetário ao focar este apren-
diz que, conforme Moraes (2012, p.139), “é um ser dotado de inteligência 
múltiplas em sua individualidade biológica.” A compreensão da saúde fí-
sica e emocional, as questões econômicas e ambientais de hoje, requerem 
soluções que delineiam estratégias norteadas por modelos mais sistêmicos, 
integrados, desenvolvendo o pensamento complexo.

Em uma pesquisa feita na cidade de Anápolis no ano de 2015, foram 
coletados relatos de alunos de uma faculdade do curso de especialização em 
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gestão e marketing ao final de um módulo. Tornaram-se claros os objetivos 
destes alunos sobre a necessidade de complementar, atualizar e melhorar 
sua profissão, dando sentido à sua subjetividade e significado existencial 
nas atividades que realizam. As organizações recorrem a talentos humanos 
criativos, a atitudes propositivas ao lidar com as incertezas, as adversidades 
e as experiências cotidianas para reinventar atitudes com pensamento res-
ponsável e ético de cidadão planetário. 

Seguem os relatos dos alunos:

Busco aqui crescimento pessoal e profissional. A professora nos instiga para 
que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Estou mais focado, buscando mais 
alternativas para os problemas (Aluno E). Temas abordados são muito a 
minha realidade. Me fez abrir para observar, compreender e analisar mais 
os comportamentos e me autoanalisar (Aluno D). O modulo ajuda a me-
lhorar o nosso lado pessoal (Aluno G) Escutar faz você entender o outro, e 
entender que não acontece só comigo (Aluno W).

As inovações e soluções sustentáveis para o desenvolvimento das 
pessoas, da sociedade e do meio serão congruentes quando forem ex-
cluídas do pensamento linear, a pressão por resultados e a reprodução e 
privilegiar o esvaziar-se. A ideia de estar completo sem precisar acres-
centar, retirar ou reformular conhecimentos, não abre espaço para criar 
algo novo. A maioria das escolas atua nesse sentido, formando pessoas 
com a finalidade de enchê-las de informações, com o nível de percepção 
mínimo e distante dos sentidos corporais. Devido a essa condição, a es-
cola atual não prepara líderes. 

Nicolescu (2000) revela:

Este processo de babelização não pode continuar sem colocar em perigo 
nossa própria existência, pois faz com que qualquer líder se torne, queira ou 
não, cada vez mais incompetente. Um dos maiores desafios de nossa época, 
como por exemplo os desafios de ordem ética, exigem competências cada 
vez maiores. Mas a soma dos melhores especialistas em suas especialidades 
não consegue gerar senão uma incompetência generalizada, pois a soma 
das competências não é a competência: no plano técnico, a intercessão entre 
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os diferentes campos do saber é um conjunto vazio. Ora, o que vem a ser 
um líder, individual ou coletivo, senão aquele que é capaz de levar em conta 
todos os dados do problema que examina?

Segundo Lück et al (2002, p. 35) liderança é “a dedicação, a visão, os 
valores e a integridade que inspira os outros a trabalharem conjuntamente 
para atingir metas coletivas”. Liderar implica ambientes que privilegiem a 
subjetividade e a ambiguidade. É habilitar-se em experiências humanas, de-
senvolvendo pessoas e capacitando-as em níveis de interação, que estão en-
volvidos por habilidades de profunda confiança e respeito. O líder constrói 
diálogos, nos quais a regra principal é ouvir e, consequentemente, contextu-
alizar e propiciar a empatia. Não centralizar o conhecimento em si mesmo e 
demandar tarefas para seus colaboradores, oportuniza a colaboração e a co-
operação entre os sujeitos, objetivando a evolução da corporeidade, a comu-
nicação e a inter-relação da equipe no contexto de realidade em que estão. 

Assim, o líder também é chamado de mestre, o mediador ensina 
o aprender, aprendendo consigo e com os outros. É aquele que consegue 
identificar e atender as principais necessidades das pessoas e as suas pró-
prias, favorecendo a significância existencial. Embora posicione seus pen-
samentos respaldados em liberdade, o mestre permite que os outros prati-
cantes da escola ou de qualquer organização possam expressar e contribuir 
para o pensamento coletivo.

CONSTRUINDO AMBIENTES TRANSDISCIPLINARES

Ambientes transdisciplinares envolvem algumas ações que só ocor-
rerão pela transição de um pensamento linear a um pensamento complexo. 
Uma escuta sensível que compreende uma comunicação acrescida de vocabu-
lários mais amplos, diversificados, no sentido de não fazer parte de uma área 
especifica ou de um só posicionamento, sobretudo consegue romper as bar-
reiras favorecendo “o sentimento de superar os nossos próprios limites, de ser-
mos capazes de comungar com o que nos ultrapassa” (MORIN, 2005, p.138).



VII INCREA - Forum Internacional de Inovação e Criatividade ANAIS 1395II RIEC - Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas

Equipes que compõem as organizações voltadas para conversas e 
ambientes, onde não privilegie o discurso de uma especialidade, dispo-
nibilizam o saber em discussões ao movimentar diferentes posições que 
correlacionam o objeto. Criam-se novos caminhos, visões, estratégias, pen-
samentos, posicionamentos humildes e empáticos ao entenderem a singu-
laridade humana, as verdade e os devaneios existentes em seu mundo. Estes 
espaços caracterizam-se por serem ambientes transdisciplinares na riqueza 
de diversidades que dialogam entre si. 

AMPLIANDO CONSCIÊNCIA SEM BUSCAR FINALIZAR

A organização escolar, fundamentada no pensamento complexo e 
transdisciplinar, possibilita contribuir para a humanização, a conscienti-
zação da escola, do ser e do pensar. Mobiliza recursos naturais do ser hu-
mano, que estão intimamente ligados ao afeto-cognitivo, para enfrentar as 
incertezas que emergem da vida cotidiana. É objetivar-se com a certeza de 
estar impregnada de subjetividade. Um conhecer e aprender conectado ao 
sujeito e à forma como ele lê, experiencia e lida com o mundo, organizan-
do-se, ecologizando e transcendendo suas ações. 

A vinculação da escola na formação de um cidadão consciente de sua par-
ticipação no mundo em que vive continua em pauta. A consciência ecofor-
madora, transdisciplinar e criativa são suportes para ações, intervenções e 
transformações pessoais, sociais e planetárias baseadas na ética e na cor-
responsabilidade, na construção de um presente que interferirá, conside-
ravelmente, na organização de dias melhores, mais generosos (SUANNO, 
2014, p. 180).

A escola é a ponte para uma transcendência social, pois, como Morin 
(2007) disse, a reforma do pensamento evidencia uma reforma no ensi-
no. Em ambientes educacionais transdisciplinares a autotranscedência de-
terminante possibilita atitudes ecologizadoras, cooperativas, éticas e res-
ponsáveis. Portanto, as organizações educativas necessitam de praticantes 
sejam inspirados pelo pensamento complexo e transdisciplinar, a fim de 
que nas outras organizações o ser humano encontre várias dimensões para 
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multi referências e a possibilidade de ser cada vez mais criativo e singular, 
respeitando a individualidade dos demais. 
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RESUMO

O texto apresenta a evolução curricular de um curso de Direito: da matriz interdisciplinar 
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fragmentação de conteúdos; os conhecimentos continuaram sendo organizados em torno 
de uma pergunta condutora do curso e a metodologia transdisciplinar foi sendo introduzi-
da, procurando ultrapassar o nível das disciplinas, para buscar uma auto/hétero/eco/forma-
ção, para a concretização dos Direitos Humanos Fundamentais, com base no pensamento 
complexo proposto por Morin e com as contribuições de Nicolescu (2000, p. 15), que dizem: 
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INTRODUÇÃO

Este texto narra a trajetória evolutiva de um currículo proposto para 
o Curso de Direito das Faculdades Integradas de Ponta Porã, no período de 
2011 até o momento atual, em 2015. Este curso tem sido motivo de reflexão 
e atenção, uma vez que, inicialmente, apresentava muitas fragilidades que 
precisavam ser sanadas. Atualmente, bem estruturado e avaliado, a equipe 
do curso não se deixou dominar pelo comodismo, tornando-o um labora-
tório de pesquisas, com base na transdisciplinaridade. 

Com o projeto desse curso, a equipe docente está almejando a con-
cretização de uma aprendizagem que garanta a competência, a formação 
da cidadania e a reforma do pensamento defendida por Morin, preocupada 
com os grandes desafios da sociedade contemporânea. Sabemos também 
que, mesmo com uma metodologia bem planejada, a incerteza e a tomada 
de outros caminhos poderão acontecer, desviando, ou não, dos objetivos 
traçados, pois as ações educacionais sofrem mudanças, considerando que 
a realidade está sempre em movimento. Vivemos este movimento, por isso 
propomos mudanças. Assim, avançamos nos estudos sobre o pensamento 
complexo (MORIN, 2006, 2011), verificando como essa forma de pensar 
pode contribuir para o currículo.

ANTECEDENTES E ESCOLHA DA METODOLOGIA

O curso, inicialmente, foi planejado de forma interdisciplinar, com 
base nos estudos de Japiassú (1976) e Fazenda (2002, 2007, 2008). A inter-
disciplinaridade proposta não foi pautada em um saber único mas na cons-
trução de uma nova atitude docente, uma forma de conceber o conheci-
mento, que as disciplinas, isoladamente, não conseguem atingir, e que surge 
da comunicação entre os saberes, procurando soluções para os problemas 
atuais, por meio da aprendizagem como uma conquista do sujeito e da sua 
interrelação com a sociedade e com o meio, sendo, nesse caso, uma atitude 
que rompe com toda visão fragmentada do mundo, da realidade e de nós 
mesmos. Uma proposta pedagógica como essa suscitou ações/estudos de 
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curto, médio e longo prazo, uma vez que um professor só utiliza uma meto-
dologia interdisciplinar quando muda de atitude e tem conhecimento para 
tal, logo não é um processo imediato, mas progressivo. Para a mudança, foi 
traçado um caminho contínuo, com base em: Morin (2000, p. 15): 

Uma reforma da Universidade suscita um paradoxo: não se pode reformar 
a instituição (as estruturas universitárias), se anteriormente as mentes não 
foram reformadas; mas não se pode reformar as mentes se a instituição não 
for previamente reformada.

Considera-se a metodologia como uma viagem, uma travessia, um 
caminho a seguir, para que os objetivos traçados se transformem em habi-
lidades e competências necessárias a um Operador do Direito competente 
no mercado de trabalho, que são construídas em níveis crescentes de com-
plexidade e se entrelaçam ao final do curso formando o perfil pretendido. 
Esses níveis podem ser atingidos, dependendo de sua especificidade, a par-
tir da verticalidade do curso, ao longo dos 10 (dez) semestres. 

As disciplinas do curso contemplaram conhecimentos e conteúdos 
que revelam interrelações da Ciência Jurídica com o homem, com a socie-
dade e com a natureza, considerando sua perspectiva histórica, contextuali-
zada e sua aplicabilidade no âmbito do Direito. Uma proposta cuja metodo-
logia transcenda a perspectiva do ensino tradicional no qual o aluno é um 
mero receptor de conteúdos e de informações repassadas pelo professor. 
Pretende-se superar as barreiras dos conteúdos de cada disciplina de modo 
que não ficassem fechadas em si. Nesse sentido, a metodologia interdis-
ciplinar proposta buscou, além da troca, a interligação e a superação das 
fronteiras entre as disciplinas. Com a continuidade dos estudos sobre mé-
todos globalizados, os professores de Direito perceberam a estreita relação 
entre a Transdisciplinaridade e as Ciências Jurídicas. 

Os avanços aconteceram pelas reflexões oriundas da capacitação 
continuada de docentes e se originaram de um aprofundamento em relação 
à metodologia adequada para o curso, atendendo à legislação de ensino, às 
necessidades regionais, à educação inclusiva, à responsabilidade socioam-
biental e à missão da instituição. Pressupostos que foram delineando o ca-
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minho metodológico para o curso. Como Morin (2003, p. 29), acredita-se 
que: “O método não tem como ponto de partida crenças seguras, aprendi-
das [...]. O método é aquilo que ensina a aprender. Trata-se de uma viagem 
que não se inicia com um método, inicia-se antes procurando um método”.  

Com os estudos, a equipe percebeu a relação da transdisciplinarida-
de com a terceira dimensão dos direitos humanos fundamentais, apostando 
que esta seria a metodologia adequada, sem abandonar a interdisciplinari-
dade para a ligação dos saberes. Os estudos levaram ainda a uma compreen-
são sobre os direitos fundamentais, que de acordo com Sarlet (2001, p. 50), 
são compostos por um conjunto de direitos cuja finalidade é assegurar ao 
ser humano uma vida digna e plena. Os direitos fundamentais estão atrela-
dos aos acontecimentos históricos e surgem na medida em que a sociedade 
evolui. Por essa razão, existe a classificação dos direitos fundamentais em 
primeira, segunda, terceira e quarta dimensão. Os direitos de terceira di-
mensão, correspondem à paz, ao desenvolvimento, à comunicação, à quali-
dade de vida saudável, à preservação do meio ambiente, à solidariedade e à 
cooperação mundial, à conservação do patrimônio comum da humanidade 
e à proteção do consumidor. Para atender a estes múltiplos objetivos, ne-
cessários a uma vida harmônica, a metodologia ficou definida com base na 
transdisciplinaridade, uma vez que: “O ensino deve deixar de ser apenas 
uma função, uma especialização, uma profissão, para voltar a ser uma mis-
são de transmissão de estratégias para a vida” (MORIN, 2003, p. 107, 108).

 É necessário explicar que não se abandonou o que estava sendo 
feito, apenas se avançou em direção à transdisciplinaridade. Moraes nos 
demonstra que: “Conscientes ou não, nosso ser é operacionalmente inter 
e transdisciplinar [...]. Com a interdisciplinaridade integramos, e com a 
transdisciplinaridade transcendemos a subjetividade objetiva do sujeito 
que conhece” (TORRE, 2008, p. 65).

Os conhecimentos continuam sendo organizados em torno da per-
gunta do curso e a transdisciplinaridade sendo introduzida, buscando uma 
auto/hétero/eco/formação, para a concretização dos Direitos Humanos 
Fundamentais, com base no pensamento complexo proposto por Morin 
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e com as contribuições de Nicolescu sobre a transdisciplinaridade. Assim, 
aconteceu o entrelaçamento da transdisciplinaridade com a terceira di-
mensão dos direitos fundamentais. 

O grande desafio foi estruturar um curso que atendesse a forma-
ção integral do operador do Direito e, se fundamentasse na complexidade 
da realidade, a partir de novos referenciais que promovessem mudanças 
significativas na vida pessoal e profissional do seu egresso. Uma proposta 
que para alcançar objetivos transdisciplinares, com base no pensamento 
complexo, precisaria de reavaliação e recriação intelectual constante. Caso 
contrário: “Corre constantemente o risco de se degradar, ou seja de se sim-
plificar” (MORIN, 2003, p. 23). A mudança se tornou imperativa, o grupo 
sentia que era hora de evoluir.

REFLEXÕES REFERENTES À REFORMULAÇÃO DA METODOLOGIA

A metodologia desenvolvida entre 2011 e 2014, apesar de repre-
sentar um avanço considerável, ainda suscitava dúvidas em relação à sua 
aplicabilidade. A equipe docente não  conseguia implantar totalmente a 
proposta interdisciplinar, percebia-se que algo precisava ser modificado. Os 
professores ainda não conseguiam integrar as disciplinas, apesar de haver 
um projeto com este fim. O que poderia estar faltando? 

Durante as reflexões e os diálogos efetivados, o Núcleo Docente 
Estruturante (NDE) percebeu, que no momento da construção do Projeto 
de 2011, a equipe tinha se preocupado em elaborar um currículo interdis-
ciplinar e dar condição aos professores de implantá-lo, mas não tinha se 
preocupado em estudar de forma conjunta  as disciplinas formadoras da 
matriz, cada professor tinha feito esse trabalho de forma isolada. 

Com os novos estudos e com base no pensamento complexo, a equi-
pe repensou a relação macro (o currículo) e micro (as disciplinas), com-
preendendo que ser transdisciplinar não significa abandonar as disciplinas, 
mas transpor os seus limites e que a escolha da transdisciplinaridade como 
forma de abordar o currículo não impede a continuidade da disciplinari-
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dade, uma vez que as duas podem coexistir: promovendo a relação parte e 
todo; e permitindo a articulação entre os dois níveis de realidade.

Para tanto, cada disciplina, com seus respectivos atores, deve passar a ofe-
recer sua valiosa contribuição para o enriquecimento da prática pedagó-
gica e começar a interagir umas com as outras, mediante comunicação de 
idéias e integração mútua de conceitos, de epistemologias, terminologias, 
metodologias, estratégias ou outros procedimentos educacionais quaisquer 
(MORAES, 2010, p. 304, 305).

Assim, as novas reflexões partiram dos estudos da matriz existente 
e das ementas das disciplinas. Pretendeu-se ultrapassar o nível disciplinar, 
expandindo o conhecimento de cada professor em relação às disciplinas 
curriculares e a busca pelos pontos que as interligam. O trabalho de refor-
mulação curricular começou pela reflexão sobre cada disciplina: função no 
currículo; contribuição para a formação do futuro profissional; conexão 
com as demais; e, principalmente, vinculação com a vida real. A princípio 
foi observado que cada professor só analisava a sua disciplina, desconside-
rando as demais; foi necessário um estimulo à reflexão sobre as múltiplas 
conexões que religam saberes, para entendê-las como parte de um todo que 
precisa ser tecido em conjunto. Uma mudança de olhar unidirecional para 
um olhar multirreferencial e multidimensional: da parte para o todo e do 
todo para a parte. Assim, a proposta foi sendo reconstruída pelos professo-
res e as mudanças curriculares foram acontecendo com a participação de 
todos. Essa proposta sugere que se construa uma teia transdisciplinar para 
substituir a matriz e que o design do curso evolua. 

Para que o curso seja conduzido por uma metodologia transdisci-
plinar, o que denominamos elementos da teia curricular, ou disciplinas, 
na verdade só serão compreendidos se forem enfocados como partes de 
um todo, em constante relação. Nesta proposta, a relação entre as disci-
plinas evoluiu da “matriz curricular”, para “teia”, pois trazem imbricadas 
o conceito de complexidade (o que é tecido junto), exigindo dos docentes 
uma maior atenção ao processo ensino/aprendizagem e às práticas peda-
gógicas. É importante esclarecer que nem a inter nem a transdisciplinari-
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dade condenam a especialização e muito menos pretendem acabar com as 
disciplinas. “Na preparação de um projeto transdisciplinar, há momentos 
em que se está simplesmente justapondo (multi) e há momentos em que se 
realizam interlocuções com uma outra disciplina (inter)” (SANTOS, 2014, 
p. 84). Portanto, a metodologia adotada para esse curso precisa abranger a 
compreensão das relações existentes entre as disciplinas (interdisciplina-
ridade), que transcendem o campo disciplinar para atingir a melhoria da 
qualidade de vida no planeta (transdisciplinaridade). 

PROPOSTA METODOLÓGICA ATUAL

A partir destas considerações, redefiniu-se: as ementas; objetivos; a 
questão central do semestre; e foram criadas palavras-síntese das discipli-
nas: uma inovação metodológica. A palavra-síntese foi escolhida na ten-
tativa de expressar o âmago da disciplina e os possíveis elos de ligações 
interdisciplinares. O grande avanço metodológico foi a compreensão de 
que é possível transitar entre dois níveis de realidade: a disciplinaridade 
e a transdisciplinaridade, que podem coexistir em uma constante relação: 
partes e todo; uma articulação possível, se compreendermos a teoria da 
complexidade e a lógica do terceiro incluído (NICOLESCU, 2000). 

Esta nova proposta pretende ultrapassar os conteúdos disciplinares 
para acrescentar conteúdos da vida, que as disciplinas não conseguem atin-
gir. A metodologia proposta valoriza as disciplinas como parte de um todo 
que é o currículo, procurando permitir a compreensão da vida humana. 
Para que os alunos atinjam esta compreensão, a nova metodologia propõe 
um aporte mais prático, desde o início do curso. Cada disciplina, ou grupo 
de disciplinas deve começar por uma visita à comunidade, demonstrando a 
relação intrínseca dos conteúdos propostos com a vida real.

Com a metodologia transdisciplinar, não se abandonou a proposta  
do currículo ser guiado por uma dúvida que conduz o processo de ensi-
no. Entretanto, as disciplinas devem estar dispostas em uma sequência 
progressiva coerente e todos os professores devem conhecer seus obje-
tivos e as aproximações possíveis. O professor de uma disciplina precisa 
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dialogar com seus pares e saber o conteúdo e os objetivos de cada uma do 
semestre, para que seja possível a interação, pois a ligação de saberes só 
é possível se houver consenso no grupo. No caso deste Projeto do Curso 
de Direito, a questão norteadora do curso se manteve: Qual é o papel 
socioambiental do operador do direito na região de fronteira frente aos 
diferentes segmentos do seu campo de atuação? 

Esta pergunta que já era utilizada no projeto anterior; partiu das 
principais tendências da evolução da Ciência Jurídica, do contexto regional 
e do meio ambiente considerando as pessoas que nele habitam, buscando 
um relacionamento harmônico entre o homem, a sociedade e o meio, no 
qual o acadêmico está inserido. Finalmente, o conhecimento da amplitude 
do campo de atuação do operador do Direito abre horizontes para sua rea-
lização profissional. Assim, definiu-se o caminhar do Curso de Direito das 
Faculdades Integradas de Ponta Porã (FIP/Magsul). 

A pergunta condutora é dividida em subperguntas (definidas pelas 
palavras sublinhadas), que são respondidas ao longo dos semestres de for-
ma acumulativa. Para que se responda as perguntas, a teia curricular con-
ta, a cada semestre, com uma disciplina denominada: “Projeto de Pesquisa 
Interdisciplinar” que funciona como aglutinadora e organizadora do proje-
to de trabalho do semestre que busca a efetivação da inter/transdisciplina-
ridade. O projeto de trabalho é semestral, mas se liga ao semestre seguinte 
garantindo a verticalidade e a horizontalidade do curso; a proposta é que 
todas as disciplinas ajudem a responder à pergunta do curso. As subper-
guntas (tema integrador do semestre) e as disciplinas evoluem na teia cur-
ricular, procurando compreender a realidade profissional da região, nas 
dimensões: presente, passado e futuro. Uma compreensão pautada pela ob-
servação, descrição, reflexão (síntese e análise) do campo de trabalho e dos 
procedimentos profissionais que são preponderantes no campo do Direito 
na região. As expressões da pergunta sublinhadas definem as subperguntas 
dos semestres, que devem ser trabalhadas do 1º ao 8º semestres.  A partir da 
pergunta condutora, quatro aspectos são considerados: papel social; opera-
dor do Direito; região de fronteira; e o campo de atuação. 
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Para responder a questão norteadora, a disciplina “Projeto de 
Pesquisa Interdisciplinar”, a cada semestre, vai sendo planejada com base 
na parte da pergunta condutora, nas palavras-síntese das disciplinas e com 
a interrelação de todas as disciplinas e professores do semestre, para que 
cada um verifique como poderá participar do projeto de trabalho, dando 
continuidade nos semestres seguintes. O coordenador de curso tem papel 
fundamental na concretização da metodologia, deve orientar os acadêmi-
cos e auxiliar os professores de forma com que todas as disciplinas falem a 
mesma linguagem e procurem responder à mesma questão. 

A partir da questão condutora, o projeto de trabalho, desenvolvido 
na disciplina PPI é planejado e discutido por todos os professores. Cada 
disciplina oferece sua contribuição para a compreensão da dúvida, ajudan-
do a respondê-la.  Reuniões de estudos são obrigatórias para a equipe, vi-
sando o cumprimento do projeto. O plano de ensino de cada disciplina 
deve conter, além dos tópicos específicos (conteúdos, objetivos e biblio-
grafia), a parte da pergunta a ser respondida, a palavra-síntese, e a parte do 
projeto de trabalho do semestre.

COMO DELINEAR A TEIA CURRICULAR

As disciplinas são apresentadas por semestres em forma de teia para 
mostrar as possibilidades de interrelações e as características que permitam 
a integração.Com o trabalho de estruturação do projeto do curso e do es-
tudo do conteúdo das disciplinas, objetivos e bibliografias, partiu-se para a 
construção de um design que possa apresentar graficamente esta proposta. 
Reparem que o macro (o currículo) e o micro (as disciplinas) foram sendo 
construídos juntos. Na base temos a missão institucional e o objetivo do 
curso e no alto o perfil do egresso, ligados pela pergunta condutora; do lado 
esquerdo a evolução dos objetivos e a direita as dimensões temporais. Cada 
volta da espiral corresponde a um semestre, identificado por diferentes co-
res, com as devidas disciplinas (pequenos círculos). As setas apresentam as 
relações do conhecimento oportunizado pelas disciplinas integradas com 
a pergunta. A sociedade/meio é representada pelo entorno, uma vez que 
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o conhecimento não é construído de forma fechada, mas é um processo 
aberto com múltiplas conexões. 

A espiral representa o conhecimento construído, um processo que 
nunca termina. O design do curso apresenta a metodologia transdiscipli-
nar proposta, com uma relação horizontal e com um alargamento vertical, 
com o conhecimento sendo construído em torno da pergunta condutora. 
Deve-se ressaltar que um currículo não deve priorizar a metodologia e a 
epistemologia, sem considerar os aspectos ontológicos. A finalidade de um 
projeto de curso é formar um ser para ser realizado. Na verdade, o centro 
do processo é o ser que aprende. Na elaboração desta metodologia, houve a 
preocupação, tanto com a particularidade como com a complexidade, tan-
to com a disciplina como com o currículo na sua totalidade, incluindo as 
relações indivíduo, meio e sociedade, considerando-se que a educação deve 
priorizar todas as dimensões do ser humano, procurando um equilíbrio 
interior e exterior. Segundo Moraes (2010, p.298), “a aprendizagem surge a 
partir do acoplamento estrutural do sujeito com o mundo. É um processo 
que se estabelece no viver/conviver e depende das estruturas internas do 
sujeito e do que acontece em suas relações com o meio”.

A utilização da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade 
complementam a abrangência metodológica deste projeto, pois segundo 
Nicolescu (2000), ambas teorias: “são flechas do mesmo arco, que é o arco do 
conhecimento”. A metodologia se estruturou com base: no pensamento com-
plexo de Morin; na metodologia proposta por Nicolescu, que considera três 
pilares (a teoria da complexidade, a lógica do terceiro incluído e os diferentes 
níveis de realidade); e as três dimensões de formação, apontadas por Pineau: 
autoformação, heteroformação e ecoformação. De acordo com seu ponto de 
vista: “Entre a ação dos outros (heteroformação) e a do meio ambiente (eco-
formação), parece existir, ligada a estas últimas e dependente delas, mas à sua 
maneira, uma terceira força de formação, a do eu (autoformação)”. 

Moraes (2008) nos explica que toda a aprendizagem gera mudanças 
e transformações estruturais na nossa organização viva, e que o processo 
de formação deve integrar a autoformação, em co-existência com o outro, 
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a heteroformação e com as circunstâncias vividas, a ecoformação. Com 
base nesses pensamentos, cada semestre da teia disciplinar ficou repre-
sentada pela imagem simbólica de um elemento, central e conglobante, 
ao redor do qual se congregam as disciplinas. No primeiros semestre, é a 
figura humana (o homem vitruviano de proporções perfeitas), representa-
tiva do ser que adentra no Curso de Direito, que é o objeto de estudo e das 
pesquisas de todas as disciplinas, conforme as imagens (ao lado) ilustram. 
Em volta do elemento central, o ser humano, giram as disciplinas, com 
suas palavras síntese, em um dinâmico movimento de integração, repre-
sentando a atividade interdisciplinar.

Toda essa teia de relações interdisciplinares ocorre dentro da figura 
do globo terrestre, cuja representatividade evoca a complexidade de um 
mundo globalizado, ou seja, é a menção ao entrelaçamento das particu-
laridades do ser e da ciência jurídica com o meio; evidenciando que o co-
nhecimento vai além da sala de aula e projeta-se para o mundo exterior, no 
intuito de transformá-lo para melhor, objetivos transdisciplinares.

Assim, está sendo construída a teia transdisciplinar, como propos-
ta metodológica das Faculdades Integradas de Ponta Porã para o Curso de 
Direito, um currículo que pretende ser efetivado com base na transdisci-
plinaridade. Para tanto, conta com: projetos de trabalho; pergunta condu-
tora e subperguntas que integram verticalmente os semestres; palavras-
síntese que integram horizontalmente cada semestre, questões temáticas, 
problemas, relações contextualizadas e tem como base os problemas da 
atualidade e seus desafios. 

Referências

FAZENDA, Ivani. Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa. 15. ed. Campi-
nas, SP, Papirus, 2008.

FAZENDA, Ivani. Interdisciplinaridade: um projeto em parceria. 6. ed. São Paulo, 
Edições Loyola, 2007.

FAZENDA, Ivani. Integração e interdisciplinaridade no ensino brasileiro: efetivi-
dade ou ideologia. 5. ed. São Paulo, Edições Loyola, 2002.



1410 ANAIS VII INCREA - Forum Internacional de Inovação e Criatividade
II RIEC - Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas

JAPIASSÚ, Hilton. Interdisciplinaridade e patologia do saber. Rio de Janeiro, Ima-
go,1976.

MORAES, Maria Cândida. Complexidade e currículo: por uma nova reflexão. PO-
LIS: Revista de la Universidad Bolivariana, Chile, v. 9, , n. 25, p. 289-311, 2010.

MORAES, Maria Cândida. Pensamento eco-sistêmico: educação, aprendizagem e 
cidadania no século XXI. 2. ed. Petrópolis, RJ, Vozes, 2008

MORIN, Edgar. Complexidade e transdisciplinaridade: a reforma da universidade 
e do ensino fundamental. Natal, RN, EDUFRN, 2000.

MORIN Edgar, MOTTA, Raul e CIURANA, Émilio-Roger. Educar para a Era Pla-
netária: o pensamento complexo como método da aprendizagem no erro e na in-
certeza humanos. Lisboa, Portugal, Instituto Piaget, 2003.

NICOLESCU, Basarab et al. Educação e transdisciplinaridade. Brasília, DF, UNES-
CO, 2000.

PINEAU, Gaston. A Autoformação no decurso da vida. Centro de Educação 
Transdisciplinar. CETRANS. Disponível em <http://www.cetrans.com.br>. Acesso 
em:16 ago. 2015. 

SANTOS, Akiko e SOMMERMAN, Américo (orgs). Ensino disciplinar e transdis-
ciplinar: uma coexistência necessária. Rio de Janeiro, Wak Editora, 2014

SARLET. Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre, Li-
vraria do Advogado, 2001.

TORRE, Saturnino de la. PUJOL, Maria Antônia, MORAES, Maria Cândida. 
Transdisciplinaridade e Ecoformação: um novo olhar sobre a educação. São Paulo, 
Triom, 2008. 



Do exterior para o interior do espaço escolar: 
reflexão-crítica sobre uma pesquisa voltada para 

a Educação Inclusiva na 1ª Fase do CEPAE. 

Letícia Pires Paiva (CEPAE/UFG)
Sirley Aparecida de Souza (CEPAE/UFG)

RESUMO

O artigo em questão é produto de uma proposta de pesquisa-Ação vinculada ao Projeto de 
Trabalho de Final de Curso do Ensino Médio do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à 
Educação - CEPAE. As minhas inquietações em torno das crianças com necessidades es-
peciais combinadas com as discussões da sociedade acerca da igualdade de oportunidades 
para TODOS (equidade) foram ingredientes fundantes na medida em que promoveram e 
fomentaram alguns questionamentos que, por ora, me tomavam de assalto a mente. Explico 
o que me intrigava – A criança com a Síndrome de Down estaria in [ex] cluída [no] do 
interior do espaço da escola? Para ser mais assertiva, queria saber se a criança, adolescente 
ou mesmo o jovem com a síndrome se sentia incluído ou excluído no espaço escolar. Qual a 
percepção dos atores envolvidos no projeto de Educação Inclusiva do CEPAE no que tange a 
violência simbólica? Na perspectiva de delinear o meu objeto de pesquisa busquei conhecer 
o universo das crianças na 1ª Fase do CEPAE, inclusive, identificar se havia naquela fase 
de ensino crianças com Síndrome de Down. Foram identificadas 02 (duas) crianças com a 
síndrome. Escolhi observar a criança no espaço/lugar do recreio, pois, compreendo ser este 
dentre os diversos cenários da escola um espaço democrático tendo em vista que todas as 
crianças frequentadoras da escola ocupam o mesmo lugar num espaço de tempo determi-
nado para o lazer. Sob a minha mira e tendo como pano de fundo a expressão “excluídos 
do exterior” de Pierre Bourdieu (2008) as crianças eram observadas; é importante destacar 
que me parecia também significativo obter dados no sentido de conhecer e compreender a 
percepção dos atores sociais inseridos no cotidiano da instituição escolar (CEPAE) e suas 
relações com as crianças portadoras de necessidades especiais, especialmente o DOWN. 

Palavras-Chave: Inclusão. Síndrome de Down. Violência Simbólica.

INTRODUÇÃO

O presente artigo é produto de uma instigante pesquisa de Conclusão 
de Curso de Ensino Médio vinculada ao Projeto de Ensino Básico do Centro 
de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação - CEPAE. O tema deste traba-
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lho nasceu de uma inquietação a partir de uma visita que fiz a um CMEI 
(Centro Municipal de Educação Infantil) no município de Goiânia em 
companhia de minha mãe que é pedagoga e professora daquele CMEI. Era 
o ano de 2012. Naquela ocasião, houve uma longa greve na Universidade 
Federal de Goiás/UFG, assim, com o tempo ocioso decidi conhecer um 
pouco da estrutura de um CMEI, inclusive, o modo como são agrupadas as 
crianças e as peculiaridades desta etapa do ensino.Importa ressaltar que os 
CMEIS atendem crianças de 01 a 05 anos de idade. 

Ao visitar os espaços do CMEI, em uma das salas de aula observei 
que naquele pequeno universo infantil havia uma criança com síndrome 
de Down, idade aproximada de 4 (quatro) anos. Vale observar que em 
2012, eu era uma adolescente de 14 anos e cursava o 9º ano da 2ª Fase do 
Ensino Fundamental no CEPAE. 

Aquela greve de 2012 duraria de quatro (4) a cinco (5) meses. 
Finalizado o movimento de greve retornei a minha rotina escolar. 

Em 2013, iniciei o meu curso de Ensino Médio. Passaram-se alguns 
anos e chegou o momento de construir o meu Trabalho de Conclusão de 
Curso – O TCC e, o meu primeiro desafio seria definir otema de meu tra-
balho. As minhas inquietações em torno da ideia de uma escola inclusiva 
combinada com as discussões da sociedade acerca da igualdade de oportu-
nidades para TODOS (equidade) foram ingredientes fundantes na medida 
em que promoveram e fomentaram alguns questionamentos que, por ora, 
me tomavam de assalto a mente. Explico o que me intrigava – dentre as 
crianças matriculadas no CEPAE,especialmente, aquelas com a deficiência 
da Síndrome de Down, na perspectiva dos professores, dos pais e outros agen-
tes da comunidade escolar estariam in[ex]cluídas [no] do interior do espa-
ço da escola? Assim,nasce a ideia de pensar o processo de segregação da 
criançaDown em relação ao grupo de alunos sem necessidades especiais.
Para ser mais assertiva, como princípio de convivência, desejava saber se a 
criança, adolescente ou mesmo o jovem com a síndrome se sentia incluído 
ou excluído no espaço escolar. 
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Na perspectiva de delinear melhor o meu objeto de pesquisa busquei 
conhecer o universo das crianças na 1ª Fase do CEPAE, inclusive, identifi-
car se havia naquela fase de ensino crianças com Síndrome de Down. Foram 
identificadas 02 (duas) crianças com a síndrome. Resolvi então, conhecê
-las. Escolhi observar a criança no espaço/lugar do recreio, pois, compre-
endo ser este dentre os diversos cenários da escola um espaço democráti-
co tendo em vista que todas as crianças matriculadasna escola ocupam o 
mesmo lugar num espaço de tempo determinado para o lazer. Sob a minha 
mira e tendo como pano de fundo a expressão “excluídos do exterior” de 
Pierre Bourdieu (2008) as crianças eram observadas; é importante destacar 
que me parecia também significativo obter dados no sentido de conhecer 
e compreender a percepção dos atores sociais inseridos no cotidiano da 
instituição escolar (CEPAE) e suas relações com as crianças portadoras de 
necessidades especiais, especialmente o DOWN. A intenção é promover 
uma tessitura de variantes acerca das seguintes percepções: dos pais, mães 
e/ou responsáveis, dos sujeitos gestores da administração escolar (diretor, 
coordenador (a), técnica em Assuntos Educacionais e, também o psicólo-
go), além dos professores que convivam cotidianamente com a criança. 

Para melhor compreensão de meu objeto de pesquisa parece, 
a mim, conveniente que se faça aanálise da documentação pedagógica 
construída pela escola. É certo que com o advento da Educação Inclusiva, 
chegada de novos atores, o Projeto PolíticoPedagógico mereça uma revi-
são, com o viés da inclusão.

A lente teórica que deverá embasar esta análise além de algumas 
obras de Pierre Bourdieu consignará a apreciação da legislação especí-
fica que trata da Educação Especial (art. 5º e, ainda os artigos 205 a 214 
da Constituição Federal,art. 58 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional - LDB, art. 28, II e art. 98 do Estatuto do Deficiente Físico, este úl-
timo promovendo alterações no art. 8º da Lei 7.8530).  Todo esse esforço de 
análise aponta para a importância de se refletir a Educação Inclusiva dentro 
de uma escola que hipoteticamente se diz Inclusiva. 
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA: QUE HISTÓRIA É ESSA?

A Educação Inclusivanos últimos dez anos tem se apresentado aos 
educadores como um desafio com vistas à superação do paradigma voltado 
para a clínica-médica. A máxima “Educação para TODOS” ganha os espa-
ços pedagógicos e o lugar das políticas públicas (Constituição Brasileira, 
LDB, ECA...) favorecendo a todo o cidadão brasileiro o direito de cursar o 
Ensino Básico em uma escola regular de ensino.

Para Beyer (2013,p.16) a história da educação especial, tem transcor-
rido de modo não linear e pautada em “dois campos”: aquele que se fun-
damenta no “pensamento médico” e, por outro lado, o emergente pensa-
mento pedagógico pautado na “concepção da educação inclusiva”. Um dos 
desafios da pedagogia consiste em superar o paradigma da clínica-médica 
e fortalecer as práticas pedagógicas inclusivas.Para tanto, a ação pedagógica 
inclusiva deverá superar o isolamento da criança dotada de qualquer tipo 
de limitação para de fato, incluí-la na Rede de Ensino Regular.Os esforços 
despendidos neste trabalho de pesquisa servem também para tentar com-
preender como se dá este processo de inclusão, efetivamente, no interior da 
escola regular de ensino.

Ora, este pensamento pedagógico inclusivo não destoa das políticas 
públicas que tratam da Educação Inclusiva, haja vista,o conjunto denormas 
específicas que tratam da Educação - Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
– LDB, além das peculiaridades legais voltadas para a regulação das escolas 
inclusivas. Carneiro (2013, p.31), sob o ponto de vista atual e funcional a base 
legal da qual emana as garantias dos direitos fundamentais da pessoa humana, 
dentre elas, o direito à educação encontra-se ancorada “no art. 5º da CF e em 
todo o Capítulo III (Da Educação, da Cultura e do Desporto)”, essa é a referên-
cia legal para a produção de políticas públicas. Neste sentido, Carneiro (2015, 
p. 171), na perspectiva de uma leitura compreensiva do art. 5º da CF, afirma:

(...) a criança e o aluno em geral, enquadrados nesta condição legal, devem 
ter vaga assegurada na escola. Por isto, diz o texto em apreciação que tal di-
reito é subjetivo, ou seja, é direito irrenunciável de cada um (...). [grifo nosso]
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Complementarmente, no que diz respeito à Educação Inclusiva X 
Aluno com Necessidades Educacionais Especiais, assim diz o art. 4º inc. 
IIIda LDB:

III – atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferen-
cialmente na rede regular de ensino;

Assim, faz-se necessário compreender que a Educação Inclusiva já é 
uma realidade educacional inarredável. Urge, aos educadores da Educação 
Básica, como destaca Carneiro (2015, p.121) o “enfrentamento das desigual-
dades do sistema educacional brasileiro e, igualmente, para eliminar o sistema 
fecundador de desigualdades”.Neste diapasão, os educadores do CEPAE têm 
trilhado nesta senda, deste modo, a pesquisa que gerou este artigo, se justifica.

O PERCURSO DA PESQUISA: EM BUSCA DO CONHECIMENTO DE 
MINHA CRIANÇA DOWN.

Visitar o espaço da 1ª Fase do CEPAE nos horários do recreio tor-
nou-se uma rotina para mim[Letícia], que buscava compreender a roti-
na das crianças com necessidades especiais [Down] matriculadas na 1ª 
Fase do CEPAE. Embrenhei-me nesta investigação, ainda que de modo 
tímido e um tanto limitado, até por minha própria condição de estudante 
do último ano do Ensino Médio, com o firme propósito de conhecer o 
Jacinto (nome fictício) e tentar compreender as estratégias utilizadas por 
ele para interagir com o espaço escolar e as criançasda 1ª Fase.  Para Pierre 
Bourdieu (1930 – 2012), o termo compreender em seu texto de mesmo 
nome “Compreender” (2007) discute e reflete a metodologia da pesquisa 
científica. “Epistemologia ou teoria do conhecimento”; Bourdieu leva o 
pesquisador a pensar e refletir além do campo filosófico, mostrando as 
diversas possibilidades de se pensar na perspectiva sociológica, para além 
das distorções. Nesta perspectiva, há um esforço de observação por este 
viés bourdiesiano. Notadamente, o olhar sociológico de Bourdieu tem esse 
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mérito de estabelecer reflexividade para o entendimento de um arco am-
plo de fenômenos das sociedades contemporâneas.

O recreio na 1ª Fase acontece todos os dias das 9h45min às 
10h15min.e, no decorrer do intervalo desde o mês de março/2015 tenha 
estado mais próxima ao Jacinto. É claro que tentei uma aproximação cui-
dadosa e respeitosa, inclusive. Todas as nossas [Jacinto e eu] experiências 
foram anotadas em um formato de Diário. Com estas observações [do 
tipo participativa] buscava-se apreender na perspectiva do Jacinto se o 
mesmo se sentia incluído naquele espaço.  O território reservado pelo 
CEPAE para que as crianças possam recrear é privilegiado. O colégio dis-
põe de ampla área verde, uma dessas áreas contem brinquedos (escorre-
gadores, gangorras, balanços e outros), quadras de esporte e pátio coberto 
possuindo mesas espaçosas com bancos largos e compridos. Todavia, se 
por um lado, as crianças brincavam umas com as outras desfrutando 
de variados recursos de lazer do lugar, por outro, ficava em um canto o 
Jacinto sofrendo com os adjetivos a si atribuídosincisivos e estigmatizan-
tes como “devagar”, “violento”, “retardado”, “bobo”, “chato”, “incapaz”. A 
relação entre Jacinto e a cuidadora também não pareceu a mim adequada, 
considerando que ao tentar interagir com as outras crianças ou mesmo 
brincar nos brinquedos aquela que deveria estar apenas próxima para 
acompanhar suas atividades, grita de modo ríspido, colocando-o em uma 
cadeira sentado (pensando...) e, assim, mais um e outro recreio passa. 
Para Souza (2012), este cenário e seus atores praticam um tipo manifesto 
de violência – a violência simbólica. 

Notadamente, no dizer de Souza (2012), a violência simbólica cum-
priria o papel de coagir para que haja no indivíduo uma internalização dos 
meios de socialização. Nesse sentido, Bourdieu (2005, apud SOUZA, 2012) 
e Arendt (2010, apud SOUZA, 2012), afirmam que todo o exercício que de 
alguma forma cerceia a vontade do indivíduo, torna-se violência.

Segundo Souza (2012) o conceito de violência simbólica, sob o pon-
to de vista de Bourdieu consistiria na “legitimidade da instituição escolar” 
(p.37) e na “ação pedagógica que nela se exerce, só podendo ser garantida” 
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(p.37) “na medida em que o caráter arbitrário e socialmente imposto da 
cultura escolar é ocultado.” (p. 37) (...) “Esse processo de imposição dissi-
mulada de um arbitrário cultural como cultura universal é denominado, 
pelo autor de ‘violência simbólica’. (p. 37).” “Na perspectiva de Bourdieu, 
passa a exercer, livre de qualquer suspeita, suas funções de reprodução e le-
gitimação das desigualdades sociais.” (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2007, p. 
37-38). Neste ponto, vale recuperar o texto de Bourdieu (2008), “Excluídos 
do interior”. Na referida obra, retomado os idos da década de 50, por meio 
de pesquisa o autor aponta para a existência de uma realidade escolar de ca-
ráter excludente; onde os filhos da classe proletária não têm acesso ao saber 
escolarizado. Em contrapartida,Bourdieu infere que no período que sucede 
a referida década há uma ampliação de direitos sociais, inclusive às famílias 
da classe trabalhadora que são autorizadas a matricular os seus filhos nas 
escolas regulares de Educação Básica,entretanto, ainda não se constata a 
superação da desigualdade, mas sim, perceptível segregação de crianças, 
adolescentes e jovens das classes menos favorecidas dentro do sistema es-
colar, nestes espaços, cotidianamente se veem açoitados pela indiferença, 
ouse tornam vítimas de xingamentos e consequentes humilhações; o mais 
bárbaro e perverso desse cenário é que elaspermanecem na escola com a 
ilusão de aprender em condições iguais.

Obviamente, a organização escolar não se encontra isolada nesse 
processo de exclusão da pessoa com deficiência, a família também exerce 
papel preponderante nesse processo de inclusão escolar. Caberá, portanto, 
às instituições (escola, família e Estado por meio de seus agentes) garanti-
rem a melhor forma de promoção da equidade com vistas à superação da 
educação de poucos para a Educação para TODOS!

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em síntese, este artigo tencionou apresentar algumas nuanças de um 
estudo ainda incipiente. A ideia foi a de compartilhar possibilidades e limi-
tações de se trabalhar um tema tão interessante como este que orbita em 
torno da Educação Inclusiva.
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Os estudos não acabaram; espera-se, assim, com a divulgação de tais 
possibilidades, expectativas e frustrações rever junto a educadores estudio-
sos no assuntoos conceitos formulados nesta pesquisa.

Ademais, tais incursões pedagógicas servem para colaborar para uma 
melhor compreensão do modo como tem acontecido a inclusão escolar das 
crianças com necessidades especiais, ponderando que uma inclusão escolar 
não deva se limitar ao direito de matrícula e frequência na escola. Isto é um 
bom começo, mas não se resume neste ato! A rigor, há muito mais para des-
velar e refletir com vistas à superação da violência simbólicafavorecendo a so-
ciabilidade e integração no espaço escolar, como estratégia de sobrevivência.

Referências

BEYER, H. O. INCLUSÃO E AVALIAÇÃO NA ESCOLA: de alunos com necessi-
dades especiais. 4. ed. Porto Alegre: Mediação, 2013.

BOURDIEU, P. (coord.). A Miséria do Mundo. [Com contribuições de Accardo, et. 
al.] 6. ed. Petrópolis: RJ: Vozes, 2007, p. 693 – 699.

BOURDIEU, P. Os excluídos do interior. In:NOGUEIRA, Maria Alice; CATANI, 
Afrânio. (orgs.). Escritos de Educação.10. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.

CARNEIRO, M. A. O acesso de alunos com deficiências às escolas e classes co-
muns: possibilidades e limitações. 4. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013.

CARNEIRO, M. A. LDB fácil: leitura crítico-compreensiva, artigo a artigo. 23. ed. 
revista e ampliada. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015.

NOGUEIRA, M. A. Um arbitrário cultural dominante. Revista Conhecimento

e Saber.Série especial de educação 2007, p.36-45.

SOUZA, S. A. Violências e silenciamentos:A representação social do fenômeno 
bullying, entre pares, a partir do jovem de uma escola militar em Goiânia. 2012. p. 
152. Dissertação (Mestrado em Educação). Programa de Pós-Graduação em Edu-
cação. Pontifícia Universidade Católica de Goiás.



Educação contemporânea no contexto da 
inclusão: letramento na escolarização básica

Deise Nanci de Castro Mesquita1

Andréa dos Guimarães de Carvalho2

Vera Kran Gomes Miranda3

Andréa Hayasaki Vieira4 

RESUMO

Neste artigo são apresentadas três pesquisas desenvolvidas por um grupo de mestrandas 
do Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica do Centro de Ensino e 
Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade Federal de Goiás (PPGEEB/CEPAE/UFG), 
cujo foco central é a formação colaborativa de gestores, professores e alunos, em salas de 
aula inclusivas de escolas públicas de educação básica, em Goiás. O objeto de investigação 
que congrega esses estudos é o letramento de alunos com necessidades especiais, a partir do 
ensino da língua portuguesa. As questões que motivam essas pesquisas estão relacionadas 
à compreensão de linguagem e sua aquisição; à contribuição dos gestores e coordenadores 
no acompanhamento e orientação dos docentes de educação especial; ao papel do intérprete 
de Libras na tradução dos conteúdos das diferentes disciplinas; às estratégias de ensino/
aprendizagem colaborativas entre alunos de diferentes contextos culturais; e ao currículo 
de programas de formação continuada de professores de salas de Atendimento Educacional 
Especializado, na modalidade a distância. Os dados coletados durante as investigações e 
analisados neste artigo demonstram a relevância de se considerar o coensino como forma 
de enfrentamento dos desafios postos à educação inclusiva, cujo objetivo não se restringe 
à presença e à socialização do aluno deficiente, na escola regular, mas se amplia em sua di-
mensão prioritária que é o desenvolvimento cognitivo do sujeito, a partir de sua inserção no 
mundo letrado e na apreensão e transformação dos conhecimentos científicos produzidos e 
veiculados pela/na sociedade contemporânea. 
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INTRODUÇÃO

Por excelência, o Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação 
é a unidade da Universidade Federal de Goiás responsável pela escolariza-
ção básica, oferecendo esta formação nos níveis infantil, fundamental, mé-
dio e pós-graduado, tanto lato quanto stricto sensu. Devido ao seu quadro 
docente ser majoritariamente composto por doutores que ministram aulas 
em seu Colégio de Aplicação e desenvolvem projetos de pesquisa científi-
ca, de extensão comunitária e de estágio supervisionado advindos dessas 
práticas diárias, durante o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação 
e Expansão das Universidades Federais (Reuni), o CEPAE/UFG optou por 
criar um Programa de Pós-Graduação na modalidade Mestrado Profissional, 
por entender a relevância de uma proposta curricular que contemple os di-
ferentes campos de atuação do ensino na educação básica de forma multi e 
interdisciplinar. 

Com este objetivo, foi idealizada uma matriz composta por três 
núcleos que, imbricados, priorizam: (1) uma formação geral relacionada 
às questões da Educação e do Ensino Escolar no Brasil, (2) um apro-
fundamento epistemológico específico dos conteúdos disciplinares e de 
suas práticas em contextos formais, não formais e informais de ensino, 
e (3) uma imersão em temas sociais diversos, apresentados, discutidos 
e vivenciados em encontros científicos e ambientes educacionais que, 
sistematizados e apresentados em forma de dissertação acadêmica, ao 
final de vinte e quatro meses, fundamentam o estudo teórico de um ob-
jeto que dê sustentação à formulação de propostas de atividades práticas 
aplicadas à escolarização básica. 

Assim, há três anos, o PPGEEB/CEPAE/UFG vem se tornando um 
espaço privilegiado para atender à necessidade de qualificação perma-
nente dos profissionais da educação das redes pública e particular de en-
sino básico, em nível stricto sensu e conforme a demanda regional. Para 
tanto, tem enfatizado o aprofundamento teórico-epistemológico e teó-
rico-metodológico de questões relacionadas ao ensino, à aprendizagem, 
à avaliação e a demais aspectos constitutivos do sistema educacional, 
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nas Áreas de Linguagens e Códigos, Ciências da Natureza e Matemática, 
Ciências Humanas, Sociologia, Filosofia e suas tecnologias, instrumen-
talizando esse profissional da educação com conhecimentos que o habi-
litem a desenvolver pesquisa aplicada cujo objeto de investigação emerja 
de seu próprio cotidiano escolar. E, para exemplificar o trabalho desen-
volvido no PPGEEB/CEPAE/UFG, a seguir são apresentadas e discutidas 
duas investigações já concluídas e uma em andamento, cujo objeto de 
investigação é o processo de letramento em língua portuguesa de alu-
nos com necessidades especiais, tomando como questão norteadora o 
currículo de programas de formação colaborativa de coordenadores, in-
térpretes, professores e alunos de inclusão, em salas de aulas de escolas 
regulares de educação básica, em Goiás. 

INCLUSÃO E LETRAMENTO

As três pesquisas aqui descritas têm como objeto central o letramento 
de alunos com necessidades educacionais especiais e tomam como referên-
cia a Resolução CNE/CEB nº 2/2001 que regulamenta e institui as Diretrizes 
Nacionais para a Educação Básica Especial, dispondo em seu artigo 5º que: 

Consideram-se educandos com necessidades educacionais especiais os que, 
durante o processo educacional, apresentarem:
I - dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de 
desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades curri-
culares, compreendidas em dois grupos:
a) aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica;
b) aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências;
II – dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais 
alunos, demandando a utilização de linguagens e códigos aplicáveis;
III - altas habilidades/superdotação, grande facilidade de aprendizagem que 
os leve a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes.

 Concomitante a esta resolução, as três investigações visam à cons-
tante busca por uma escola inclusiva de qualidade, cumprindo assim, tam-
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bém, as exigências das Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 
Educação Básica, em sua Resolução CNE/CEB nº 2/2011, Artigo 3º:

Por educação especial, modalidade da educação escolar, entende-se um 
processo educacional definido por uma proposta pedagógica que assegure 
recursos e serviços educacionais especiais, organizados institucionalmen-
te para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir 
os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar e 
promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apre-
sentam necessidades educacionais especiais, em todas as etapas e modali-
dades da educação básica.

De modo geral, esse dispositivo constitucional garante a todos, inde-
pendentemente de raça, credo, cor, idade e gênero, com limitações físicas, 
neurológicas e psicológicas ou não, o direito à educação e a acessibilidade à 
escola, preenchendo de forma tácita os requisitos da inclusão. Ainda, alega 
que é por meio da educação de qualidade para todos que muitos poderão 
superar barreiras sociais, desenvolver suas capacidades físicas e intelectuais, 
fazer boas escolhas na vida, bem como ter bons trabalhos e, consequente-
mente, uma melhor participação e integração na sociedade. Por isto, desde 
o planejamento, esses projetos de pesquisa buscaram identificar e reiterar a 
importância de se pensar propostas didático-metodológicas que pudessem 
contribuir com a melhoria da qualidade da formação cognitiva, intelectual 
e cultural de crianças e jovens, com e sem necessidades educacionais es-
peciais, a partir do “letramento” entendido não apenas como a entrada no 
mundo da escrita e da leitura de textos em língua portuguesa pelo domínio 
do sistema convencional do idioma, mas ainda e principalmente, no caso 
de alunos em situação de deficiência, pelo desenvolvimento do uso des-
se sistema em suas práticas sociais diárias e cotidianas. Em síntese, como 
esclarece Magda Soares no texto intitulado Letramento e Alfabetização: as 
muitas facetas, a proposta é que fossem tomados em conta os quatro aspec-
tos da questão do letramento, em situações de inclusão escolar: 

(...) em primeiro lugar, a necessidade de reconhecimento da especificidade 
da alfabetização, entendida como processo de aquisição e apropriação do 
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sistema da escrita, alfabético e ortográfico; em segundo lugar, e como de-
corrência, a importância de que a alfabetização se desenvolva num contexto 
de letramento – entendido este, no que se refere à etapa inicial da aprendi-
zagem da escrita, como a participação em eventos variados de leitura e de 
escrita, e o consequente desenvolvimento de habilidades de uso da leitura 
e da escrita nas práticas sociais que envolvem a língua escrita, e de atitudes 
positivas em relação a essas práticas; em terceiro lugar, o reconhecimento 
de que tanto a alfabetização quanto o letramento têm diferentes dimen-
sões, ou facetas, a natureza de cada uma delas demanda uma metodolo-
gia diferente, de modo que a aprendizagem inicial da língua escrita exige 
múltiplas metodologias, algumas caracterizadas por ensino direto, explícito 
e sistemático – particularmente a alfabetização, em suas diferentes facetas 
– outras caracterizadas por ensino incidental, indireto e subordinado a pos-
sibilidades e motivações das crianças; em quarto lugar, a necessidade de 
rever e reformular a formação dos professores das séries iniciais do ensino 
fundamental, de modo a torná-los capazes de enfrentar o grave e reiterado 
fracasso escolar na aprendizagem inicial da língua escrita nas escolas bra-
sileiras. (Disponível em http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n25/n25a01.pdf. 
Acesso em 10 fev. 2015).

No Brasil, quando analisados os problemas que afetam o letramento 
de alunos de educação básica, o que se verifica é que alguns, embotados pe-
los meios de comunicação de massa, pela falta de cultura de leitura em casa 
e/ou pelo desábito de dedicar algumas horas ao estudo, carecem de media-
ção pedagógica para que possam perceber a leitura (literária e de outros 
gêneros discursivos) como uma experiência estética que mantém em exer-
cício a língua como patrimônio coletivo. Sendo assim, coube a esses proje-
tos que privilegiam o letramento pensar em um currículo escolar orientado 
pela prática de leitura e escrita de gêneros discursivos que potencializem 
as capacidades cognitivas e intelectuais de seus aprendizes, promovendo 
seu acesso aos bens culturais da sociedade letrada e garantindo sua per-
manência em um ambiente educativo que provoque o desejo de buscar, de 
conhecer e de construir, autonomamente, o próprio saber. 

A partir da análise, interpretação e comparação de textos literários 
de diferentes gêneros e épocas, as professoras/pesquisadoras puderam con-
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vidar o aluno-leitor a exercitar sua percepção e análise críticas das estra-
tégias discursivas utilizadas, para, a partir daí, estabelecer relações entre 
o que lê, sua realidade e posteriores produções textuais. Por meio da ex-
ploração do caráter estético da linguagem e da aproximação do aluno de 
uma expressão elaborada do idioma, seu espírito crítico em relação à vida 
pode ser aperfeiçoado e sua competência linguística para ler e escrever foi 
aprimorada. É dizer que, enquanto possibilidade de diálogo com o mundo, 
as experiências contidas na leitura (literária e outras) passaram a ser com-
partilhadas, proporcionando aos educandos uma maior visão de si e de sua 
atuação no mundo, bem como uma melhor compreensão e uso do idioma 
adotado por uma cultura letrada. 

AS PESQUISAS E SEUS FRUTOS EDUCACIONAIS 

Um dos estudos sobre o tema Inclusão e Letramento foi desenvolvido 
em dissertação intitulada “O Trabalho Colaborativo do Intérprete de Libras 
no Ensino de Português para Surdos na Escola Regular de Educação Básica”.  
O que motivou o interesse e a dedicação da pesquisadora foi a convivência e 
o incômodo que vinha sentindo, como intérprete de Libras, devido aos fre-
quentes fracassos dos alunos com surdez na aprendizagem da leitura e escrita 
do português em escolas regulares inclusivas. O foco central de sua discussão 
foi identificar aspectos do papel do intérprete de Libras em ações colabora-
tivas, de forma que, ao final, pudesse mapear e experimentar alguns tipos de 
abordagens didático-pedagógicas, de ações inclusivas e de socialização que 
corroborassem a flexibilização curricular, no ambiente escolar. 

Para tanto, observou a própria prática e a de alguns colegas, durante 
as aulas regulares e de recursos multifuncionais oferecidas a dois alunos 
surdos, utilizando como instrumentos de pesquisa uma entrevista, um teste 
avaliativo com palavras e figuras e a experimentação de algumas atividades 
preparadas cooperativamente por ela e esses docentes, psicopedagogos e 
orientadores de sala, à luz de seus estudos sobre o pensamento e a lingua-
gem (VYGOTSKY, 2005), e os aspectos discursivos do processo de utiliza-
ção dos gêneros textuais (BAKHTIN, 2003), entre outros. 
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Alguns fatores identificados foram: alunos surdos que chegam à es-
cola sem saber ao menos uma primeira língua, a de sinais; a exigida, mas 
não efetivada adaptação curricular para atender às necessidades educati-
vas do surdo; o desconhecimento de aspectos singulares da cultura sur-
da, ou seja, de suas especificidades mentais e cognitivas; a não valorização 
de suas experiências vivenciadas fora da escola; o uso limitado da Libras 
no ambiente escolar e a consequente falta de compreensão do processo de 
tradução e interpretação de uma língua para a outra. E, como forma de 
mediação, propôs a preparação de textos com inputs visuais (imagens coe-
rentes com o conteúdo do texto), cujas temáticas tratavam do cotidiano do 
aluno surdo, seus interesses e necessidades; o uso de estratégias comparati-
vas que envolviam estruturas gramaticais e contextos interlínguas, em que 
o significado e o sentido das palavras nos diversos contextos auxiliavam 
tanto no entendimento de seu uso como na memorização correta de sua 
ortografia (exposição dialógica de experiências biculturais e bilíngues); o 
reforço datilológico seguido do sinal correspondente, com o uso de figuras 
ou imagens visuais para auxiliar na explicação do conteúdo; construção de 
vídeos adaptados para Libras, entre outros.

Ao final, a pesquisadora concluiu que a atuação profissional do in-
térprete de Libras na escola de educação básica vai muito além do mero ato 
de interpretar e traduzir conteúdos, explicações e exercícios para o aluno 
surdo em sala de aula, pois o contato e a interação cotidiana entre eles, 
pela Libras e as trocas de experiências socioculturais advindas de seu uso, 
promovem laços afetivo-pedagógicos que potencializam o desejo do aluno 
de integrar-se a esse ambiente educacional e à aprendizagem de conteúdos 
científicos que ele oferece: 

Dentre tantos achados relevantes e inspiradores, sem dúvida o que mais 
contribuição trouxe para minha profissionalização foi a constatação de que 
a escolarização de alunos especiais é imprescindível e possível, mas que só 
acontece verdadeiramente quando há um trabalho colaborativo entre todos 
os participantes do processo educativo, ou seja, quando há troca de sabe-
res entre alunos, professores e intérpretes. O contato cotidiano, devido a 
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questões linguísticas comuns, permite ao intérprete ter um conhecimento 
mais aprofundado sobre o sujeito surdo, isto é, sobre sua forma de pen-
sar, de como ele constrói o entendimento dos fatos que acontecem ao seu 
redor, seu comportamento resultante das ações linguísticas inadequadas, 
da espontaneidade, das influências emocionais e hegemônicas que aconte-
cem nos processos de aprendizagem, conhecimento de suas dificuldades, 
conhecimento de suas potencialidades, dentre outros. Também a troca 
de informações entre os profissionais envolvidos no processo de ensino e 
aprendizagem do aluno surdo é de suma importância, uma vez que cada 
profissional é especialista em determinada área de conhecimento; o que 
contribui para o entendimento de fatos mais amplos e evidencia a neces-
sidade do trabalho colaborativo permanente (CARVALHO, 2014, p. 114).

Como fruto educacional final de sua investigação, a pesquisado-
ra mantém aberto um fórum de discussão em um “Espaço Colaborativo 
Virtual Permanente” no site da Secretaria Municipal de Educação de Senador 
Canedo, cujo objetivo é possibilitar o debate e a troca de experiências conti-
nuadas entre os profissionais envolvidos no campo da inclusão e do letramen-
to: intérpretes de Libras, professores regentes e de Atendimento Educacional 
Especializado, psicopedagogos, fonoaudiólogos e demais interessados no 
tema.

Outro estudo que contempla a formação colaborativa e o letramento 
de crianças em situação de deficiência na escolarização básica foi desenvol-
vido em Rialma, uma cidade do interior de Goiás. O objetivo central da pes-
quisa intitulada “Formação Colaborativa na Perspectiva Sócio-Histórico-
Cultural: a dialética da inclusão” foi discutir o processo de letramento de 
um grupo de crianças com e sem necessidades educacionais especiais que, 
devido à situação nômade dos pais (assentados agrários, cortadores de cana 
e presidiários), nem sempre conseguiam completar o ano letivo em uma 
mesma instituição escolar e, assim, chegavam ao primeiro ano do ensino 
fundamental em situação de deficiência e exclusão. 

O trajeto metodológico que a pesquisadora utilizou para chegar 
às últimas conclusões de seu trabalho constituiu-se de um Seminário de 
Capacitação organizado por ela e oferecido por especialistas a todas as pro-
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fessoras da SME; de um convite feito e aceito por seis professoras que se 
interessaram na composição de um Projeto de Formação Continuada ide-
alizado e coordenado por ela durante o primeiro semestre letivo de 2014; e 
posteriores atividades de observação, análise, avaliação e reorganização de 
atividades práticas planejadas e aplicadas na sala de aula de uma dessas seis 
professoras. Para problematizar a questão, a pesquisadora analisou alguns 
desses eventos escolares, tomando como referência teórica formulações 
marxistas de Vygotsky e Bakhtin sobre a formação social do pensamento e 
a materialização discursiva da linguagem.

Em todos esses momentos, a pesquisadora se apropriou de estudos 
teóricos baseados em concepções pedagógicas críticas, com o intuito de 
repensar a própria prática e, assim, contribuir para que também as pro-
fessoras sujeitos da pesquisa se sentissem motivadas a recorrer à leitura 
acadêmica na busca de uma nova forma de planejamento pedagógico e de 
preparação de atividades de letramento conectadas às necessidades educa-
cionais especiais dos alunos. Em um movimento dialético de prática/teo-
ria/prática, convidou suas colegas a participarem com ela de uma aprendi-
zagem humana que, nas palavras de Libâneo (2012, p.41-42):

(...) se caracteriza por mudanças qualitativas na relação entre a pessoa e o 
mundo, pela mediação de instrumentos ou ferramentas culturais envolvendo 
a interação entre pessoas, culminando com a internalização de significados 
sociais, especialmente os saberes científicos, procedimentais e valorativos. 
(...) envolve a apropriação pelo indivíduo da experiência social e histórica 
expressa nos conhecimentos e modos de ação, o que, com a adequada orien-
tação do ensino, leva ao desenvolvimento mental, afetivo e moral.

Não desconsiderando a “Matriz Curricular” organizada pela Secretaria 
Municipal de Educação, a pesquisadora e suas colegas buscaram estratégias 
pedagógicas que privilegiassem a flexibilização de seus conteúdos progra-
máticos.  Assim, tomaram como referência os “eixos temáticos” existentes na 
matriz e, sem interferir nas questões organizacionais da escola, juntas pensa-
ram e propuseram novas formas de trabalhá-los; isto é, no lugar das rotineiras 
atividades de ensino desenvolvidas, juntas planejaram, criaram e desenvolve-
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ram atividades problematizadoras e contextualizadas, tomando como ponto 
de partida as necessidades sócio-cognitivas dos educandos e educandas que 
viviam em situação de deficiência e exclusão, na própria sala de aula da escola. 

Para isso, a pesquisadora e suas colegas consideraram o fato de que 
todo e qualquer grupo de alunos que ingressa na escola traz uma bagagem 
sociocultural que, quando reconhecida e valorizada, serve de referência 
para a apresentação e a exploração de conteúdos científicos veiculados 
em forma de saberes sistematizados. E, por meio de seus relatos orais em 
forma de memórias, anedotas e causos, de suas produções textuais em 
linguagens pictóricas, de suas brincadeiras e de outras práticas lúdicas 
pensadas pedagogicamente, trouxeram para suas vidas cotidianas, leitu-
ras e conhecimentos escolares formais, sem resquícios de certo pedantis-
mo acadêmico. E, ao final, declarou:

Assim, todo o trabalho teve ainda o sentido de suscitar em nós, educadoras, 
o entendimento de que o ensino escolar não pode acontecer à revelia da 
cultura que constituiu a vida desses grupos de educandos; pelo contrário, 
que devemos partir dessa mesma cultura, dos conhecimentos prévios dos 
educandos, da história de vida de cada um, dos conhecimentos já adquiri-
dos por eles na própria escola ou no senso-comum; que devemos valori-
zar todas as experiências sócio-históricas presentes em sala, pois os alunos 
e alunas podem aprender juntos; que as relações interpessoais em sala de 
aula, se planejadas intencionalmente, ajudam tanto a integrar e harmonizar 
a turma, quanto a favorecer que os próprios colegas possam ajudar a criar 
nos alunos com NEE boas zonas de desenvolvimento proximal, levando em 
conta o seu nível de desenvolvimento efetivo. (MIRANDA, 2015, p. 148). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como último exemplo dos desafios da educação contemporânea no 
contexto da inclusão, vem sendo desenvolvido também um projeto sob o 
título “Formação de Professores em AEE: experiência de um curso virtual 
colaborativo no município de Goiânia”. A justificativa da decisão da pes-
quisadora em oferecer um curso de formação continuada para professores 
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de salas de recursos multifuncionais, na modalidade a distância, é o fato de 
que embora a inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais es-
peciais venha sendo garantida por leis e decretos, a qualidade da formação 
escolar científica desses alunos tem causado muita preocupação e angústia 
aos coordenadores, professores e pais. 

O letramento em língua portuguesa e em outras manifestações da 
linguagem, por exemplo, não tem sido suficiente para garantir a real inser-
ção desses alunos no mundo letrado. Para alguns, a responsabilidade dessa 
formação é exclusiva da escola, em geral, e dos professores, em específico. 
Porém, segundo a pesquisadora, o que a literatura indica é que somente por 
meio do coensino, ou seja, da colaboração entre família e profissionais do 
ensino, da psicologia, da saúde e de outras áreas afeitas à questão da edu-
cação especial, será possível o enfrentamento efetivo da exclusão escolar. 

Assim, o curso que ela vem experimentando busca colaborar com a 
discussão do problema não apenas em termos teóricos, mas também prá-
ticos, pois objetiva o estudo de questões relacionadas ao pensamento e à 
linguagem, em Vygotsky e Bakhtin, bem como a elaboração de propostas 
pedagógicas que possam ser desenvolvidas pelos professores em suas salas 
de aula. Além disso, ela parte da hipótese de que a formação permanente 
desses professores reverberará nas práticas educativas desenvolvidas também 
por outros profissionais em salas de recursos multifuncionais, onde as crian-
ças, os adolescentes e os adultos em situações de deficiências recebem acom-
panhamento, no contra turno escolar. Além disso, segundo a pesquisadora 
demonstra, a literatura atual também indica que a maioria dos alunos com 
necessidades educacionais especiais demonstra muito interesse em utilizar 
ferramentas informacionais para se comunicar e participar dos bens culturais 
dessa sociedade letrada; e, por isso, o Curso Piloto que ela vem ministrando 
também privilegia a formação informacional dos professores, a fim de que 
possam utilizar os meios tecnológicos contemporâneos de forma educativa.

Os objetivos desse curso piloto são proporcionar estudos teóricos 
e práticos que contribuam para o desenvolvimento do educando; experi-
mentar uma formação colaborativa em rede; repensar a relação teoria e 
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prática pedagógica e de letramento; discutir sobre as abordagens metodo-
lógicas mais apropriadas para o desenvolvimento do educando em diversas 
áreas do conhecimento; construir e experimentar diferentes estratégias que 
favoreçam à aprendizagem, por meio da utilização de recursos informacio-
nais. Para isto, a proposta vem sendo desenvolvida na modalidade a dis-
tância semipresencial, a partir da interação entre a tutora/pesquisadora e 
professores, no ambiente virtual de aprendizagem Moodle. Os encontros 
presenciais periódicos (15 em 15 dias) vêm sendo desenvolvidos no labo-
ratório de informática da Biblioteca Central da UFG, e a carga horária para 
as atividades a distância corresponde a 60% do total de horas do curso, 
compreendendo estudos, leituras, atividades e discussões no ambiente vir-
tual; e o restante das horas é destinado às atividades previstas nos encontros 
presenciais, que privilegiam a preparação, a exposição e avaliação de ativi-
dades de letramento desenvolvidas pelas professoras sujeito de pesquisa, 
com a utilização de diferentes recursos midiáticos.

Diante do exposto, fica evidenciada a relevância da continuidade de 
pesquisas que, como essas, consideram o coensino como forma de enfren-
tamento dos desafios postos à educação inclusiva, e cujos objetivos não se 
restringem à presença e à socialização do aluno deficiente, na escola regu-
lar, mas se ampliam em sua dimensão prioritária que é o desenvolvimento 
cognitivo do sujeito, a partir de sua inserção no mundo letrado e na apre-
ensão e transformação dos conhecimentos científicos produzidos e veicu-
lados pela/na sociedade contemporânea.
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Estágio transdisciplinar no pensar sustentável
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RESUMO

A presente comunicação é fruto do Projeto de Trabalho (HERNÁNDEZ, 1998) do Estágio 
Transdisciplinar (SUANNO, 2014; SANTOS e SUANNO, 2015), intitulado “Escola Susten-
tável: por uma Cidade Sustentável” desenvolvido no Estágio Supervisionado nos anos Ini-
ciais no Ensino Fundamental, pelos acadêmicos do quarto ano, do curso de Pedagogia, na 
Universidade Estadual de Goiás (UEG), Câmpus Inhumas. O Estágio Transdisciplinar, em 
2015, foi introduzido, por meio da apresentação do relato das experiências já desenvolvidas 
e das práticas sustentáveis já implantadas na Escola Estadual de Tempo Integral João Lôbo 
Filho, em anos anteriores (2012, 2013, 2014). Os estagiários e as estagiárias apresentaram o 
histórico das ações desenvolvidas para as crianças na Escola, para a Universidade formado-
ra, em evento local e, agora neste evento internacional, tendo por intuito compartilhar prá-
ticas educativas, criativas e transdisciplinares emergentes, via Estágio, no Estado de Goiás. 
Valoriza-se, nesta perspectiva, a parceria entre Universidade, Escola e Estágio Transdiscipli-
nar, uma atividade que articula ensino-pesquisa-extensão e envolve diálogo, reflexão e ação 
coletiva e colaborativa na vida da escola e na formação de professores. 

Palavras-chave: Formação Docente. Estágio. Sustentabilidade. Transdisciplinar. 

INTRODUÇÃO

O paradigma educacional emergente, no qual este projeto se funda-
menta, apresenta desafios de reconfiguração e reorganização dos conheci-
mentos, das relações, das aprendizagens e do estilo de vida. Emergem as-
sim, intencionalidade e proposições, rumo a: a) um novo modo de pensar, 
rompendo com a linearidade e a fragmentação do conhecimento, na busca 

1 Acadêmica do 4º ano de Pedagogia da UEG/Câmpus Inhumas. Bolsista Pró-Licenciatura UEG. 
E-mail: meirielycristina10@gmail.com 

2 Professora orientadora da Bolsa Pró-Licenciatura UEG. Professora da Universidade Estadual de 
Goiás - UEG. Professora da Universidade Federal de Goiás - UFG. E-mail: marilzasuanno@uol.br 

3 Licenciado em Pedagogia pela Universidade Estadual de Goiás. Especialista em Gestão Escolar 
pela Faculdade Brasileira de Educação e Cultura - FABEC.E-mail: oscar.hand@hotmail.com



1434 ANAIS VII INCREA - Forum Internacional de Inovação e Criatividade
II RIEC - Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas

por pensar complexo, religando saberes; b) ampliação a formação humana, 
em perspectiva da auto-hetero-ecoformação; c) criação de processos de en-
sino e de aprendizagem em perspectiva transdisciplinar; d) novas perspec-
tivas de ser e de ser professor(a) no século XXI.  E neste sentido, o estágio, 
na formação de professores, visa, segundo Suanno (2014, p. 1):

uma disciplina de caráter teórico-vivencial desenvolvido por meio da apre-
ensão, problematização e pesquisa sobre a realidade escolar, os processos 
de ensino, a aprendizagem dos alunos, as especificidades da organização e 
gestão da escola e fundamentalmente possibilita ao estagiário(a) se perce-
ber e se experimentar como professor. O estágio visa contribuir para a cons-
trução de conhecimentos, valores, atitudes e perspectivas sobre a profissão 
docente, a identidade docente e a profissionalidade.

Os projetos já desenvolvidos nessa Escola tiveram o intuito de refle-
tir sobre concepções, conceitos, práticas e atitudes sustentáveis. Ao buscar 
pensar complexo e transdisciplinar o metatema sustentabilidade, articu-
la-se, em perspectiva local e global, o estudo de práticas implantadas de 
cidades sustentáveis, escolas sustentáveis, famílias sustentáveis, almejando 
por um dia termos: Inhumas4 sustentável. O Projeto de Trabalho-Formação 
envolve também uma bolsista do Programa Institucional Pró-Licenciatura, 
autora dessa comunicação. 

Este é um espaço de articulação entre Universidade/ Escola/
Comunidade no intuito aprimorar conhecimentos, habilidades, atitudes, 
valores, criar práticas didático-pedagógicas, materiais didáticos e construir 
mediação transdisciplinar ao pensar complexo e desenvolver as atividades 
propostas em prol da aprendizagem dos educandos, pois o educando dão 
significado ao mundo, e são co-construtor ativo. 

Entendemos que o estágio se constitui como um campo de conhe-
cimento, ele se produz na interação dos cursos de formação com o campo 
social, na qual se constitui em atividade de ensino com pesquisa, projetos 
coletivos, formação dos docentes, complementação do currículo e forma-
ção do professor pesquisador.

4 Município a 48 km de Goiânia/Goiás, com 48.246 habitantes (IBGE/2010).
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UM BREVE RELATO DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELO ESTÁGIO 
DO 4º ANO, NA UEG/CÂMPUS DE INHUMAS

Foi desenvolvido na Escola de tempo Integral, na cidade de Inhumas, 
projetos, em busca de uma escola mais sustentável que iniciou em 2012 e que 
continuou sendo trabalhado nos anos posteriores em 2013, 2014 e 2015. 

A escola foi convidada a participar do I Concurso de Escolas 
Sustentáveis na Caminhada Ecológica, tendo o foco sustentabilidade, no 
qual ganhou em 3° lugar e mais tarde a escola foi convidada a participar do 
VI Fórum Internacional INCREA de Barcelona, no qual, foi-se mostrado 
todo a trabalho desenvolvido pelos alunos e professores. 

Segundo a UNESCO, o ano de 2013, foi o Ano Internacional de 
Cooperação pela água. A partir disso os estagiários orientados pela pro-
fessora Marilza Vanessa Rosa Suanno, junto com as crianças e com a par-
ticipação da comunidade visaram para uma melhor reutilização da água. 
Trabalharam na perspectiva transdisciplinar sustentável, democrático e 
cooperativo na proteção dos recursos hídricos.

No ano de 2014, diante de estudos realizados com as crianças sobre ci-
dades sustentáveis, as crianças foram percebendo que e possível criar a nossa 
cidade em: Inhumas sustentável. Diante desse estudo (criação de uma cidade 
sustentável), percebeu-se que em Inhumas tem um projeto que visa à cons-
cientização da comunidade em relação ao depósito de lixos em lotes baldios. 
Esse projeto está sendo desenvolvido a mais de 12 anos pela agente de saúde 
Mariza Garcia Martins, e tem como título Projeto Girassol: ação, realidade e 
humanização- valorizando a autônima e a força da comunidade, inclusive o 
girassol se tornou a flor simbólica do projeto, e a agente de saúde conta com a 
participação da comunidade Inhumense. Este projeto visa à limpeza de lotes 
baldios que servem de depósitos de lixos e acúmulos de insetos e animais 
peçonhentos além do mau cheiro e a transmissão de doenças.

No decorrer da semana do dia das crianças os estagiários e a profes-
sora orientadora desenvolveram atividades que visavam proporcionar aos 
alunos o encanto para cuidar do ambiente escolar. Foi criado um jardim 
vertical com mais de 40 pneus, garrafas pets entre outros objetos. Os mate-
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riais foram reaproveitados, decorados e serviram de vasos para cultivo de 
flores, no qual as crianças deveriam cuidar diariamente, o ambiente ficou 
diferente todo decorado, agradável e mais alegre.

O projeto sustentabilidade também abrange uma alimentação sau-
dável. Diante disto foi se trabalhado a ampliação da horta existente na es-
cola, em parceria com os professores, estagiários, orientadora de estágio, 
equipe escolar e principalmente da comunidade, os alunos tiveram tam-
bém a orientação da Marilza Fundadora do Projeto Girassol, foi realizado a 
ampliação da horta e o plantio de canteiros com todas as turmas da escola.

Foi implantado também na escola o Projeto da Coleta seletiva, visan-
do o cuidado com a cidade, com a escola e com as casas de cada criança. 
Neste projeto a comunidade e os pais tiveram participação fundamental, 
pois ficaram responsáveis por auxiliarem as crianças na separação dos lixos 
recicláveis para que fossem levados para a escola e vendidos, de forma a 
arrecadar verbas para a realização de atividades definidas pela comunidade 
e pela a escola para as crianças.

Todas as ações realizadas na Escola Estadual de Tempo Integral 
João Lobo Filho foram divulgadas, a época, em uma página do facebook 
chamada “Inhumas Sustentável”. 

Em 2015 os professores do 4º ano de pedagogia e os estagiários da 
UEG/Inhumas, junto com as crianças e professores estão dando continui-
dade ao projeto de buscar e ampliar mais o conhecimento e trazer algo 
importante para fundamentar o tema, sustentabilidade que será divulgado 
para toda a população: O que Inhumas têm de práticas sustentáveis, ou que 
pode vir a ter?  O que pode ser feito para que Inhumas se torne sustentável?

SURGIMENTO DO PROJETO À BOLSA PRÓ-LICENCIATURA 
VINCULADO AO ESTÁGIO

Em base das experiências vividas no campo de estágio, e a partir 
do relato como vimos no item anterior, desde 2012, a partir de análises de 
textos, pesquisas, vídeos, relatos das experiências contadas pela equipe e 
pelos alunos da escola de tempo Integral, estudos baseados sobre: sustenta-
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bilidade, ações e atitudes sustentáveis, cidade sustentável e tornar a escola 
e Inhumas mais sustentável, nasceu o projeto para o estágio em parceria 
com a Unidade Universitária de Inhumas (UEG), de promover mais o co-
nhecimento nos campos de estágio e contribuir em prol do conhecimento 
de graduandos, professores da unidade a campo de estágio, alunos, pais, 
o pensar mais complexo e transdisciplinar nas nossas escolas Inhumense.

Neste sentido compreendemos a importância do estágio na escola e 
na comunidade que a forma, assim como também enriquece muito o nosso 
conhecimento.  Ao trabalharmos nas escolas podemos ampliar nossas prá-
ticas e nossos saberes buscando cada vez, mas novas ações e novos meios 
de fazer com que as crianças pensem complexo em relação ao mundo e os 
cuidados que devemos ter para com os nossos recursos naturais. Por isso 
é importante ressaltar que as instituições formadoras de ensino superior 
tem o papel necessário de formar novos profissionais, de criar condições 
para reflexões contínuas e proporcionar a qualidade e que tipo de profis-
sional que está se formando. Nos cursos de formação de professores, todas 
as disciplinas, os fundamentos e as didáticas, devem contribuir para a sua 
intenção de formar professores, a partir de análises, críticas e das proposi-
ções das inovações na educação.

A partir disso sobre a orientação da professora de estágio Marilza e 
com o diálogo entre a universidade e os campos de estágio, pensamos em 
uma forma significativa de contribuir através das pesquisas, e assim, trazer 
um conhecimento mais aprofundado sobre o tema estudado.

Foi registrado cada momento dos estágios no decorrer dos anos dos 
projetos que foram desenvolvidos, com isso ajudou a não perder nada do 
que foi feito, a bolsista copiou todos os dados, as fotos, cartazes, para servir 
de auxilio nas atividades dos estagiários.

Foi feito um material didático com o conceito, sustentabilidade, sen-
do Inter\ transdisciplinar, envolvendo todas as disciplinas para que possa 
ser trabalhado o todo e que não fragmenta o conhecimento da criança. 
Recebeu o título do texto: Pensando no futuro Sustentável, pela bolsista 
Meiriely da pró-licenciatura para os estagiários do 4º ano, sob orientação da 



1438 ANAIS VII INCREA - Forum Internacional de Inovação e Criatividade
II RIEC - Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas

professora orientadora Marilza Suanno, abordando todos os temas, como: 
ação do homem sobre o meio ambiente; o que é sustentabilidade; Atitudes 
para combater o desperdício dos recursos naturais e consumir de forma 
consciente são bons caminhos para a preservação da natureza; Educação e 
Sustentabilidade; Escola Sustentável; ações em pensar na sustentabilidade; 
características de Escolas Sustentáveis; conceitos de cidades sustentáveis; 
programas nas cidades para se tornar sustentáveis; o que significa ser eco-
logicamente sustentável; projetos, práticas e ações sustentáveis em escolas; 
ações da universidade de lavras, temas a serem estudados e aplicados nas 
crianças no segundo semestre para o quarto ano do curso de pedagogia, em 
2015, de planejar a aula com muitos desenhos, perguntas. A criança precisa 
construir o entendimento sobre o mundo.

Nesse material didático traz conteúdo a serem aplicados pelos esta-
giários de uma forma que os alunos entendam e aprendam para sua vida 
a importância de cuidar dos nossos recursos naturais e pensar no futuro 
que queremos ter. Sendo um material didático muito rico, trazendo mui-
tas informações e curiosidades, conceitos de técnicas que evitem o des-
perdício da água, como: gotejamento, compostagem, ideias sustentáveis 
para a escola, como a Horta nas escolas, isolamento térmico de uma das 
salas com mantas de caixas de leite, entre outros..., que irá auxiliar aos es-
tagiários a desenvolver junto com as crianças os projetos na escola campo 
de pesquisa, a proporcionar experiências e conhecimentos que contribui-
rá para o futuro sustentável, o olhar mais complexo e contribuir para que 
a escola se tornasse sustentável.

Depois da elaboração desse material didático foi exposto para a tur-
ma de estágio, mostrando o que havia sido pesquisado, para haver diálogo, 
opiniões, e articular momento de conhecimento, para que os estagiários 
também pudessem ter a oportunidade de estar contribuindo e aprofundan-
do mais o que será trabalhado com as crianças. Foi um momento muito 
significativo, pois abriu novos horizontes, novas ideias de como trabalhar 
com as crianças para que se torne a nossa cidade e a escola mais sustentável. 
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Espera-se que no final desse curso os docentes, os discentes, esco-
la, alunos e sociedade tenham a oportunidade de inserir em suas práticas 
algumas das premissas pedagógicas que foram trabalhadas no desenvolvi-
mento do projeto, de repensar as atitudes e de buscar ser mais sustentável.
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Geografia do campo e das águas: uma 
intervenção metodológica para séries iniciais
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RESUMO

O presente trabalho tem por finalidade apresentar as experiências desenvolvidas pelo 
Projeto de Extensão sobre o ensino da geografia, aprovado pelo Programa de Apoio a 
Projetos de Intervenção Metodológicos – PAPIM (2015), Pró- Reitora de Extensão – 
PROEX (2015) da Universidade Federal do Pará no Campus Universitário do Marajó/
Breves, objetivando o desenvolvimento de estratégias metodológicas do ensino de geo-
grafia com alunos das séries iniciais numa perspectiva interdisciplinar considerando a 
materialidade da vida real dos educando. O projeto está no quinto mês de execução e 
vem sendo desenvolvido por professor, acadêmicos do Curso de Pedagogia, vinculados 
a Faculdade de Educação e Ciências Humanas, na Escola de Ensino Fundamental Eurico 
Nelson, localizado na cidade de Breves, atendendo duas turmas do 5° ano, totalizando 
quarenta alunos e dois professores que atuam diretamente nas turmas. O desafio da pro-
posta está em promover aprendizagem significativa do ensino de geografia, articulando 
conteúdos da proposta curricular a realidade das águas e das florestas, que não estão con-
templados no livro didático, produção do Caderno Pedagógico, que serão distribuídos 
nas escolas dos municípios, possibilitando assim, aos sujeitos envolvidoscompetência e 
habilidades para lidar com a espacialidade local, considerando os aspectos sociais, polí-
ticos e culturais das populações marajoaras. 

Palavras-chave: Geografia para séries iniciais. Metodologias. Formação inicial de professores

INTRODUÇÃO

Entende-se a partir de Castrogiovanni (2010, p.6), que o principal 
objetivo de estudo de geografia continua sendo o espaço geográfico, “en-
tendido como um produto histórico, um conjunto de objetos e de ações 

1 Coordenadora do Projeto de Extensão: Geografia do Campo e das águas: Uma construção meto-
dológica para séries iniciais. Prof. Me. Da Faculdade de Educação e Ciências Humanas. Email: solan-
gesilva@ufpa.br

2 Aluno de graduação do Curso de Pedagogia. Bolsista do projeto. Email: movimentosol@hotamil.
com
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que revelam as práticas sociais dos diferentes grupos que vivem num de-
terminado lugar”. Dessa forma, a geografia escolar para dar conta des-
se objeto de estudo deve lidar com as representações da vida dos alunos, 
“sendo necessário sobrepor o conhecimento do cotidiano aos conteúdos 
escolares, sem distanciar-se, em demasia, do formalismo teórico da ciên-
cia” (CASTROGIOVANNI 2010, p.7). O autor defende situações de apren-
dizagem que valorizem as referências dos alunos quanto o espaço vivido e 
que, precisam emergir das experiências e textualizações cotidianas.

Entretanto, o ensino de geografia nas escolas, especificamente nas 
séries iniciais, enfrentam um problema histórico resultante de uma idéia 
construída sobre a disciplina e legitimadas no interior da escola como con-
teúdos “decorativos”.Pesquisa realizada no ano de 2014 em dez escolas do 
Ensino fundamental menor, localizado no município de Breves com tur-
mas do 5ª ano, observou-se que:

Existia uma resistência muito grande com a disciplina de geografia, para 
80% dos alunos entrevistado, o ensino de geografia era uma disciplina can-
sativa e sem muita importância, pois não conseguiam relacionar os conte-
údos estudados com a sua vida cotidiana, estando tudo muito distante do 
que eles conheciam. Para 10% dos alunos participantes da pesquisa, decorar 
conceitos, aprender mapas é uma atividade muito “chata”. 10% dos alunos 
não souberam ou não quiseram responder nada. (RELATÓRIO DE PES-
QUISA, 2014, p.05).

A pesquisa realizada em 2014 entrevistou oitenta alunos na faixa etá-
ria de idade de 09 a 15 anos, matriculado em turma do 5° ano do ensino 
fundamental.Os dados registraram a consonância da Proposta Curricular 
do município com as orientações da Resolução nº 07 de 14 de dezembro de 
2010, que dispõem sobre os componentes curriculares obrigatório do ensi-
no fundamental por área do conhecimento determinado no “Art. 15, inciso 
IV, Ciências Humanas – História e Geografia”.Entretanto, na prática,o ensi-
no de geografia e históriatem sidotrabalhado com carga horária mínima se 
comparando ao ensino de língua portuguesa e matemática, seguindo uma 
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relação de conteúdo pré-determinado, de forma descontextualizada, focan-
do em conceitos, produção de mapas e história geral.

A pesquisa elegeu como categorias de análise, os conceitos adotados 
pela proposta curricular comum para as séries de 1° ao 5° ano, como paisa-
gem, tipos de paisagem, identificação de objetos culturais, datação da pai-
sagem e cartografia. Entretanto, observou-se que 80% dos alunos cursando 
o último ano do ensino fundamental menor, mesmo tendo estudado estes 
conceitos desde o 1º ano, não haviam desenvolvido habilidades para rela-
cionar, comparar, associar, comparar,o ensino da geografia com qualquer 
outro aspecto da vida cotidiana apresentou dificuldades de entender a pró-
pria localização espacial do lugar ou da região nos quais estavam inseridos, 
embora 20% soubessem repetir o significado. 

As questões supracitadas podem ser sintetizadas a partir de três análi-
ses: A primeira se constituem pela própria orientação curricular direcionado 
para séries iniciais em priorizar disciplinas como, língua portuguesa e mate-
mática. A segunda questão estárelacionada com a formação do professor em 
considerar a possibilidade de trabalhar com uma geografia que permita ler 
o mundo da vida e sua inter-relação com outras áreas do conhecimento. A 
terceira questão, não menos séria,se refere à utilização de livros didáticos de 
forma estática, sem estabelecer análise ou comparação com a realidade, alia-
da as imagens e histórias de acordo com a região no qual foi produzido, em 
sua grande maioria, no sul do país.  Portanto, trabalhado de forma descone-
xa com a região o lugar onde se vive, transformam o ensino de geografia em 
algo abstrato, desinteressante e distanciado do espaço vivido.

Para Callai (2010, p.06), “o processo de ensino-aprendizagem pressu-
põem um determinado conteúdo, certos métodos e, sobretudo, o processo 
de ensino-aprendizagem dos alunos”. Tais questões exigem planejamento e 
organização das atividades que propiciem a construção do conhecimento 
por esse sujeito ativo, onde, o “professor precisa ter clareza do processo pe-
dagógico e dos conteúdos a ser trabalhados, e os alunos precisam assumir 
o papel de querer aprender, ter perguntas a fazer” (CALLAI 2010, p.93).
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Nessa mesma linha de raciocínio, Straforini (2008, p.116), considera 
que “o processo de ensino aprendizagem não pode ser a conta gotas, agre-
gando paulatinamente uma informação sobre a outra”. O autor defende o 
“ensino de uma geografia totalizadora objetivando a inquietação das men-
tes, e a totalidade do mundo”. Para o autor, por mais complexo e abstrato 
que pareça a totalidade de mundo, sua base é material e concreta, e defende 
o ensino da geografia para criança a partir da totalidade-mundo com es-
trutura e organização inseparável: “o abstrato e o concreto, assim, todo o 
objeto da geografia é concreto, possíveis de ser observado, experimentado 
e vivenciado pelas crianças”. (STRAFORINI 2008, p.116).

Nesse sentido, o conteúdo de geografia é o material necessário para que 
o aluno construa seu conhecimento a partir das relações sociais e sua articula-
ção com outros saberes para o desenvolvimento de “uma consciência espacial”. 
Na visão de Santos (1997, p, 54), essa consciência espacial, “não pode ser de-
senvolvida com um amontoado de conceitos chaves de forma abstrata, através 
de temas soltos, descrição de lugares distantes ou de conteúdos fragmentados”.

Com base nos resultados da pesquisa, foi construído o Projeto de 
Intervenção do ensino de geografia para ser executado por acadêmicos do 
Curso de Pedagogia que irão atuar na escola com séries iniciais, tendo em 
vista que, o ensino da geografia integra o currículo do Curso de Pedagogia 
coma disciplinadenominado de Fundamentos Teóricos e Metodológicos 
do Ensino de Geografia e propõem na sua ementa, o ensino de noções bási-
cas para a construção dos conhecimentos geográficos na Educação Infantil 
e nas séries iniciais do Ensino Fundamental: conteúdos e metodologias de 
ensino e o processo de alfabetização cartográfica. O projeto foi submetido a 
dois editais: O Programa de Extensão (PROEX 2015), Programa de Apoio 
a Projetos de Intervenção Metodológica(PAPIM 2015), e conta com três 
bolsistas e dez colaboradores alunos do Curso de Pedagogia.

Corroborando com Saviani (2000, p.56), que “a educação e formação 
humana se constituem como um processo de comunicação e maturação 
humana realizada entre sujeitos”,a realidade não nos interessa apenas como 
produto, algo pronto e acabado.Neste sentido, o papel das instituições edu-
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cativas não se cumpre apenas por ofertar cursos de formação, mas também 
pelo compromisso em criar condições para realização do ensino, pesquisa 
e extensão, no sentido de refletir, produzir conhecimento. 

Portanto, o projeto em execução se justifica pela necessidade de ar-
ticulação entre a formação acadêmica e o campo de atuação, bem como a 
reflexão sobre as práticas desenvolvidas com a participação de professores 
e alunos das séries iniciais, permitindo assim, a reflexão critica dos conteú-
dos abstratos do ensino de geografia, sem relação com a totalidade, distan-
ciado da realidade cotidiana das águas e das florestas. 

Para melhor compreensão sobre as experiências do projeto de in-
tervenção em andamento, o texto foi estruturado, em introdução, caracte-
rização do lugar, relatos das experiências desenvolvidas, seguido das con-
siderações finais. O objetivo do relato é apresentar o desenvolvimento das 
experiências em curso, descrevendo os aspectos metodológicos utilizados. 

BREVE CARACTERIZAÇÃO DO LUGAR

Considera-se importante apresentar uma breve caracterização do 
lócus de execução do projeto, pelas peculiaridades espaciais que o re-
presenta. O projeto vem sendo desenvolvido no Campus Universitário 
da UFPA do Marajó/Breves, pela Faculdade de Educação e Ciências 
Humanas, com alunos do Curso de Pedagogia, professores e alunos do 
quinto ano em uma escola de Ensino Fundamental. O município de 
Breves faz parte doarquipélago do Marajó,localizado no extremo norte 
do Estado do Pará, na Foz do rio Amazonas, denominado também de Foz 
do Rio-Mar, considerado em sua totalidade o maior complexo de ilhas 
fluviais do mundo, com 49.606 Kmª.  (ARAÚJO 2002, p.66).

O acesso para o município é realizado via transporte aéreo e fluvial, 
sendo este último o mais utilizado na condução de passageiros e no escoa-
mento da produção. O deslocamento para as vilas é realizado por meio de 
barco, de casco, de rabeta e pequenas lanchas. A economia está baseada no 
comércio, na pesca, na comercialização do palmito do açaí. A grande maioria 
dos empregos são os de funcionários públicos e outros gerados nos comércios. 
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Situado a margem do rio Parauaru, é rota Intermunicipal além de 
Estadual, de Belém para Macapá e outras cidades circunvizinhas, desem-
penhando um papel de centro regional, cujas atividades econômicas pre-
ponderante são as áreas de bens e serviços, que empregam a maioria da 
população economicamente ativa.  

A maioria dos seus habitantes é nativa da ilha e vive em pequenas 
vilas construídas de casas sobre palafitas às margens dos rios que cortam a 
região e sobrevive da pesca de peixe e camarão, extração do fruto e palmito 
do açaizeiro, da retirada da madeira e da agricultura familiar. “Suas histó-
rias e diversidade social cultural e econômica e étnica refletem o jeito pró-
prio de ser e de viver das populações, tipicamente, marajoaras amazônidas” 
(CRISTO 2005, p.45 apud. SILVA, p.28, 214.).

O Índice de Desenvolvimento Humano do País (IDH. 2013), mos-
tra que dos 16 municípios da Ilha do Marajó, entre eles:Melgaço, Chaves, 
Benevides, Portel, Anajás, Curralinho e Breves, apresentam os piores resul-
tados. Segundo o Jornal Diário do Pará (2013):

O baixo índice de Desenvolvimento Humano dos municípios do Marajó não 
chegou a surpreender. Há anos, a região, famosa pela riqueza da biodiversi-
dade e pela belíssima paisagem, ocupa postos vergonhosos quando o assun-
to são os indicadores da qualidade de vida. “Esses dados refletem a carência 
total de políticas públicas para a região”... [...] O destaque negativo desta vez 
ficou com Melgaço, que teve o pior IDHM do Brasil. Apenas 0,418 em um 
índice que vai de zero a um. De um modo geral, o Pará fez feio no ranking 
do IDHM, em especial no que diz respeito à educação. Entre os 52 piores in-
dicadores nesse quesito, 12 são do Estado e desses, sete ficam no arquipélago. 

De acordo com Silva (2014), a educação vem sendo estruturado de 
acordo com a organização espacial, onde se entrecruzam pobreza e ca-
rência educacional. Os dados apresentados pela Secretaria Municipal de 
Educação de Breves destacam que a educação vem sendo estruturada de 
acordo com a organização espacial, formando dois núcleos denominados 
de Sede, (Cidade) e Distrito (Campo). 
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Na Sede, funciona Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação 
Especial, Educação de Jovens e Adultos e Ensino. Nos Distritos, funcio-
na Educação infantil, Classes multisseriadas, (1º ao 5ª ano), Educação de 
Jovens e Adultos, Ensino fundamental (séries iniciais e séries finais). De 
acordo com a SEMED, no ano de 2014, foram matriculados 34.907 mil 
alunos na rede, destes, 48,6% estão distribuídos em 27 escolas da cidade, 
e,51,39 % estavam distribuídos em 265 escolas das escolas localizados nas 
comunidades ribeirinhas aos longos dos rios e igarapés.

Observa-seque, a própria região pode ser constituída como um dos 
laboratórios vivos para produção de conhecimento e estudos da geografia, 
desde a sua dinâmica espacial e ocupação territorial. 

METODOLOGIAS DE INTERVENÇÃO DO ENSINO DE GEOGRAFIA

Entende-se a partir de Caldart (2005) que “o povo tem direito a uma 
educação pensada desde o seu lugar e com sua participação vinculada à 
sua cultura”. Dessa forma, o projeto vem sendo desenvolvido em três eixos 
temáticos para pensar o ensino de geografia numa perspectiva interdis-
ciplinar: Organização tempo comunidade: possibilitar o desenvolvimen-
to de uma postura crítica e de questionamento e reflexão em relação aos 
elementos que dão identidade ao espaço geográfico habitado;Construção 
do conhecimento do espaço vivido, percebido e concebido em sua coti-
dianidade:compreender na prática, as estruturas, da paisagem e espaço a 
partir da percepção, dos objetos culturais e os instrumentos de trabalho; 
Alfabetização cartográfica: desenvolver habilidades de localização, orienta-
ção e interpretação do espaço.

Portanto, a fim de atender os objetivos propostos no projeto, e da 
política de extensão, foi priorizado inicialmente os estudos teóricos de 30 
horas dos autores como Milton Santos (1994), Straforini (2008), Callai 
(2008), Castrogiovanni (2010), com professores, bolsistas e colaboradores 
das seguintes temáticas:

a) Dilemas do Ensino de Geografia;
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b) O ensino de Geografia para criança: em busca da totalidade-mundo;
c) O lugar como ponto de partida: geografia das águas e das florestas;
d) Interdisciplinaridade e o ensino de geografia;
e) Aprendendo a ler o mundo: a geografia nos anos iniciais do ensino 
fundamental
f) Escola, cotidiano e lugar;
g) Representações gráficas na geografia para criança;
h) Metamorfose do Espaço Habitado;

A formação inicial objetivou trabalhar com conceitos e catego-
rias de análises para uma melhor compreensão do ensino de geografia, 
na perspectiva de oferecer suporte para o planejamento das atividades 
posteriormente desenvolvidas. Considerando a necessidade de sair da 
abstração, foi determinadainicialmente apesquisa de campo com acadê-
micos envolvidos, os professores da turma, colaboradores do projeto e 
os alunos do 5º anona área urbana e na área rural, para o conhecimento 
dos diferentes espaços geográfico habitado, estimulando-os, o olhar es-
pacial, para oregistro dos espaços, através dafotografia para comparar as 
diferenças significativas do lugar. 

Importante destacar que, a pesquisa de campo tem sido orientada a 
partir de cada categoria de análise definida pelo projeto denominado de: 
Percepção da paisagem, a paisagem natural e a paisagem artificial, iden-
tificação dos objetos culturais; paisagem e produção: os instrumentos de 
trabalho; movimento da paisagem e a datação da paisagem; alfabetização 
cartográfica para orientação e intessrpretação do espaço pesquisado. 

O uso da pesquisa de campo realizada na área urbana e na área rural 
como primeira atividade, teve por finalidade aproximar os alunos das dife-
rentes realidades, considerando que o olhar espacial é o modo de se fazer 
geografia, e promover conhecimento concreto para participar das oficinas 
pedagógicas realizadas a cada quinzena.

Para execução das oficinas têm sido utilizados recursos pedagógicos 
de acordo com a temática da oficina, laçando mão de jogos, fotografias, 
imagens de satélites, livros didático para realizar comparações, uso de ma-
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pas, construção de mapas a partir de trajetórias, croqui produzido pelos 
alunos, resgate da historia local, historia da região, globo terrestre, data 
show, aulas no laboratório de informática para instrumentalizar os alunos 
do uso da ferramenta e, garantir a participação dos alunos a alimentar o 
blog3 construído para registrar o percurso do projeto, e produzir um acervo 
fotográfico com informações concretas da região;

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto se encontra no quinto mês de execução, tem sido acompa-
nhado através de monitoria dos bolsistas diretamente na sala de aula com 
os professores das duas turmas. Os relatórios parciais apresentados pelos 
bolsistas registram um avanço significativo dos alunos envolvidos, no que 
se refere à leitura e interpretação de textos, leituras e imagens, associação 
dos conteúdos estudados com a realidade local, e a compreensão da orga-
nização espacial nos quais estão inseridos. Em relação às atividades desen-
volvidas no Campus da UFPA, observou inicialmente, dificuldade de ma-
nuseiodo computador, como acessar a internet, acessar o blog, não somente 
pelos alunos, mas o próprio professor. 

Espera-se que no final do projeto, as ações metodológicas do ensino 
de geografia realizadas com acadêmicos do Curso de Pedagogia, docentes 
e alunos das séries iniciais possam contribuir para o aprofundamento teó-
rico e prático dos acadêmicos, professores e alunos do ensino de geografia 
numa perspectiva interdisciplinar.

Considera-se, aperspectiva de ampliaçãodo projeto para outras esco-
las, no sentido de contribuir para o repensardo ensino de geografia, articu-
lado a pesquisa e produção do conhecimento, auxiliando os professores na 
organização de atividades de ensino de geografia relacionado com a organi-
zação espacial das águas e das florestas, com conteúdos mais significativos, 
para além do livro didático, além de promover formação dos acadêmicos 
do Curso de Pedagogia, com propostas teóricas e metodológicas articula-

3 Blog do projeto Geografia do Campo e das águas:<http://www.projetogeografia6.webnode.
com>
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das com a espacialidade e comprometida com o aspecto social, político e 
cultural das populações marajoaras.
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RESUMO 

Nosso painel tem por tema a história de vida em diferentes abordagens: como meto-
dologia de formação, como metodologia de pesquisa e como estratégia educativa para 
professores e alunos de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Compreendemos que a his-
tória de vida nos possibilita entrar em contato com experiências cotidianas, marcantes, 
tornando-se fonte de conhecimento de cada uma de nós, do outro e do mundo. Por meio 
de um relato escrito ou oral, buscamos expressões, comentários e análises reflexivas, 
engajando-nos num processo de reconhecimento e autoconhecimento. Contar a si mes-
mo e/ou aos colegas a própria história, entrar em contato com as qualidades pessoais e 
socioculturais nos humaniza, nos torna visível para o outro, nos faz saber que existimos 
com-o-outro. Temos por referenciais comuns a complexidade e a transdisciplinaridade 
– princípios que influenciam nossa visão de mundo, de ciência, de educação e de pes-
quisa -, complementados por outros diálogos teóricos próprios, especificados em cada 
artigo. Visamos, com este painel integrado, instigar a reflexão sobre as potencialidades 
dessa metodologia como estratégia didática, de formação, de pesquisa e de autoconhe-
cimento. Especificamente, os artigos possuem os seguintes objetivos: (1) refletir sobre a 
contribuição da história de vida na materialização de uma concepção mais humaniza-
dora de método, revelando o ser-no-mundo como a fonte mais legítima de sentido e de 
significação para a produção de conhecimentos; (2) refletir sobre o caminho construído, 
a partir da história de vida de formação, para reencontrar com minha matriz pedagógica
-pesquisadora vigente; (3) analisar a metodologia de formação, sua repercussão junto aos 
professores e como contribui para uma educação mais próxima da realidade dos alunos, 
auxiliando-os a serem sujeitos de práxis, atuantes e transformadores da sociedade, no 
sentido de viverem eticamente a vida que desejam viver.

Palavras-chave: História de Vida. Complexidade. Transdisciplinaridade.





TEXTO 1 

História de vida de formação: caminho 
para reencontro com a matriz pedagógica-

pesquisadora vigente

Paula Pereira Scherre
Universidade Católica de Brasília – UCB/DF

pscherre@gmail.com

RESUMO

A partir dos convites e desafios feitos pelos autores e autoras, envolvidos com as teorias 
da Complexidade e da Transdisciplinaridade, tenho como objetivo geral: refletir sobre 
o caminho construído, a partir da história de vida de formação, para reencontrar com 
minha matriz pedagógica-pesquisadora vigente e, no diálogo das minhas palavras com 
as palavras dos autores, compreender suas bases paradigmáticas cartesianas da ciência 
moderna. O trabalho com a história de vida de formação fez parte do percurso metodo-
lógico mais amplo da minha tese de doutorado em Educação. Sendo assim, a justificativa 
deste artigo é propiciar a divulgação de conhecimentos científicos desenvolvidos nessa 
pesquisa. No movimento de tomadas de consciência existenciais, pessoais e profissio-
nais, me permiti abrir tempos e espaços para realizar a reconstrução da matriz, sob o 
paradigma da Complexidade e a visão de mundo transdisciplinar, que continuará a ser 
desenvolvida nas demais etapas da tese. Mesmo sabendo da coexistência de elementos 
“antigos” e “novos” em minha matriz, acredito que esta escuta, diálogo e aprofundamen-
to do meu SER me permitem realizar (trans)formações dos meus FAZERES de maneira 
mais consciente, crítica e profunda. Aproveito para fazer o convite e o desafio ao leitor e 
a leitora para abrirem tempos e espaços, nas formações iniciais e continuadas, para legi-
timarem sua história, sua matriz, em suas mais diversas dimensões, suas aprendizagens, 
conhecimentos e experiências e poder, por meio da pesquisa e no diálogo com autores e 
teorias, transformá-los em processos de construção de conhecimento de si e sobre si e de 
construção de conhecimento científico, integrando sujeito e objeto, formação e pesquisa 
e transformações internas e externas. 

Palavras-chave: História de vida de formação. Matriz pedagógica-pesquisadora. Transdis-
ciplinaridade.
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INTRODUÇÃO

No artigo E quando pesquisador e pesquisado são a mesma pes-
soa? Reflexões epistemo-metodológicas à luz da Complexidade e da 
Transdisciplinaridade (SCHERRE, 2015), detalhei como as teorias da 
Complexidade (MORIN, 2007) e da Trandisciplinaridade (NICOLESCU, 
1999) abriram um cenário epistemológico e metodológico – em uma visão 
de mundo multidimensional e uma perspectiva de ciência aberta, integra-
dora e desenvolvida ‘entre, além e através das disciplinas’. 

De maneira sucinta, Complexidade significa “aquilo que é tecido 
junto” (MORIN, 2007, p. 13).  Mas não se resume a isto, pois este signifi-
cado modifica toda a maneira de como se compreende o ser – como mul-
tidimensional e constituído por vários níveis de percepção –, a realidade 
na qual se vive – como multidimensional, multirreferencial e constituída 
por vários níveis de realidade –, a maneira de como se pensa, constrói e 
organiza o conhecimento e a maneira como se age e desenvolve as ativida-
des em geral. A autora Moraes (2008) comenta que a Complexidade é uma 
característica inerente às relações, ao ser humano, aos fenômenos, à vida.

Também de maneira breve, a Transdisciplinaridade significa uma 
nova visão de mundo, com o objetivo de compreender o mundo presente. 
É também um novo tipo de conhecimento, surgido a partir de um movi-
mento indispensável de constituição de laços entre as disciplinas que emer-
giu na metade do século XX, representado pela Interdisciplinaridade e pela 
Transdisciplinaridade (NICOLESCU, 1999). A autora Rosamaria Arnt de-
fine Transdisciplinaridade como:

[...] uma postura do ser perante o conhecimento que vá além da disciplina, 
articulando ciência, artes, filosofia e tradições, reconhecendo a multidi-
mensionalidade humana e os múltiplos níveis de Realidade, permitindo a 
interconexão do ser com a natureza, com o outro, consigo mesmo, alicer-
çando a ética, conspirando e atuando, inclusive em educação, pela comu-
nhão a favor da vida. (ARNT, 2007, p. 12)
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Autores e autoras, envolvidos nestas e com estas teorias, me apresen-
taram vários convites e desafios de pesquisa e de formação, dos quais apre-
sentarei alguns a seguir. Convidaram-me a desenvolver um Pensamento 
Complexo – integrador, re-ligador, que abarca o tecido conjunto de ações, 
relações, conceitos – a respeito do meu objeto de estudo e na pesquisa em 
Educação (MORAES; VALENTE, 2008). Nesse movimento de religação, 
fui desafiada a religar sujeito que pesquisa e objeto pesquisado, compre-
endendo-os como interdependentes e inseparáveis. Além disso, também 
ampliaram meu nível de percepção de maneira a compreender o conheci-
mento como sendo construído justamente na interação entre sujeito e ob-
jeto. O desafio foi tão instigante que me propus a ser o sujeito que pesquisa 
(pesquisador) e o sujeito pesquisado (objeto de pesquisa) e a construir co-
nhecimento na vivência da fusão entre sujeito e objeto.

Seguindo esses movimentos de integração e de fusão, as teorias ci-
tadas também me solicitaram a reintroduzir o sujeito no processo de co-
nhecimento (MORIN, CIURANA; MOTTA, 2009), ou seja, a compreender 
que eu construo e que estou inserida na realidade que pretendo conhecer. 
O convite foi tão intenso que me propus a pesquisar o meu percurso de 
(trans)formação para reconstrução da minha matriz pedagógica-pesqui-
sadora. Nesse sentido, a pesquisa materializou o percurso de formação 
construído e se tornou tempo e espaço de reflexão, de aprendizagem, de 
conhecimento e de formação. Sendo assim, também me propus a realizar a 
fusão entre formação e pesquisa.

Com base na Transdisciplinaridade, a autora Furlanetto (2010a) me 
provocou a compreender o processo de (trans) formação docente como 
tempo e espaço para (a) revisão, ampliação e transformação da matriz 
pedagógica; (b) integração entre dimensões pessoais e profissionais; (c) a 
apropriação, pelos professores, de seus processos de formação; (d) atribui-
ção de sentido desta formação em sua história de vida; (e) pensamento so-
bre a aprendizagem docente, ou seja, aprendizagem passa a ser fundamen-
tal na idade adulta, tanto para formação inicial quanto continuada. 
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Realizar minha (trans) formação como docente e como pesquisa-
dora, com base na Complexidade e na Transdisciplinaridade, fez parte de 
minha busca pessoal de formação e de desenvolvimento humano. Sendo 
assim, me propus a fazer minha (trans)formação docente e pesquisadora e 
a pesquisar sobre esse percurso formativo. Inspirada no conceito de matriz 
pedagógica de Furlanetto (2010b), eu compreendi minha matriz pedagógi-
ca-pesquisadora como os meus arquivos existenciais que guardam registros 
sensoriais, emocionais, cognitivos, acessados quando me exerço docente e 
pesquisadora. Um dos caminhos apontados pela autora para o reencontro 
com a matriz é o trabalho com histórias de vida de formação.

Por meio do pensamento de Lainé, Patrick Paul (2013, p. 197) define 
história de vida como “o relato subjetivo feito por um indivíduo sobre os 
elementos e os acontecimentos constitutivos de sua vida pregressa; esse re-
lato é seguido do comentário e pela análise reflexiva [...]”. Para a elaboração 
desse relato, são realizadas seleções, reorganizações e reestruturações su-
cessivas, ou seja, “indicadores de um processo cognitivo aberto e em trans-
formação permanente ao longo da vida”.

Como processo formativo, o trabalho com histórias de vida busca 
“constituir sentido a partir da própria experiência a fim de envolver-se da 
melhor maneira na vida ao compreendê-la melhor” (PAUL, 2013, p. 198). 
Para tanto, não basta apenas fazer contar a própria vida, mas que é neces-
sário interrogar, trabalhar e refletir sobre esse relato. Sobre esse processo de 
análise, o autor destaca:

Essa análise, efetuada pelo próprio narrador, por um grupo de formação 
ou pelo pesquisador, tem por função explicitar a estrutura do relato, fazer 
com que apareçam os acontecimentos principais associados aos questiona-
mentos, apreender a organização das lógicas, as coerências, as rupturas, as 
redundâncias, em suma, fazer brotar sentido. Ao selecionar os eventos, pelo 
relato ou pela analise, introduz-se uma ordem particular, uma estrutura que 
põe o relato “em intriga”, orientando-o para um sentido particular ditado 
pelo inconsciente. (PAUL, 2013, p, 198)
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Na perspectiva transdisciplinar, visando a valorização do sujeito que 
aprende, o autor Pineau (2014, p. 107) define o trabalho com histórias de 
vida de formação como “meio superior de reflexão da prática, o meio que 
maneja o ator para formular sua prática, transformá-la em objeto de refle-
xão, diferenciando-se dela como sujeito”. Esta história abre um “espaço-
tempo” de expressão e de narração de um sujeito que, na relação com o 
objeto, o transforma em palavras em um duplo movimento de “desdobra-
mento narrativo e de redobramento reflexivo”. Nesta escrita, o passado não 
é tão passado assim, está inscrito em nossa corporeidade, pois “nosso corpo 
é uma memória orgânica que registra tudo” (PINEAU, 2014, p. 109).

Em face aos convites e desafios apresentados, aqui nesta escrita te-
nho como objetivo geral: refletir sobre o caminho construído, a partir da 
história de vida de formação, para reencontrar com minha matriz pedagó-
gica-pesquisadora vigente. O trabalho com a história de vida de formação 
foi uma das partes faz do percurso metodológico mais amplo da minha 
tese de doutorado em Educação, composto também por estudos teóricos e 
por um relato de experiência sistematizada de docência e de pesquisa. Por 
tanto, este artigo tem como justificativa, propiciar a divulgação de conhe-
cimentos científicos desenvolvidos nesta pesquisa de maneira a inspirarem 
pessoas, pesquisas e outros processos formativos. 

DESENVOLVIMENTO: TECENDO A HISTÓRIA DE VIDA DE FORMAÇÃO E 
REENCONTRANDO MINHA MATRIZ PEDAGÓGICA-PESQUISADORA

Para construir minha história de vida de formação, primeiramen-
te fiz uma lista dos eventos e situações marcantes da minha vida, com os 
respectivos anos e períodos, que influenciaram em meu percurso formati-
vo. Desde 1980, abarquei também todas as formações escolares pelas quais 
passei, por exemplo, educação infantil no Rio de Janeiro, até a quarta série 
do ensino fundamental; depois da chegada em Brasília, em 1992, incluí a 
educação fundamental, a graduação, mestrado, pós-graduação até a entra-
da no doutorado em Educação, em 2012. Fez parte dessa lista, o meu en-
volvimento com a música e com a dança, realizado em aulas particulares; o 
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importante apoio de minha família para os estudos e da minha mãe, em es-
pecífico, como exemplo de professora e orientadora universitária. Também 
passei pela entrada no grupo de pesquisa ECOTRANSD, a partir do con-
vite da amiga Patrícia Limaverde e do aceite da professora Maria Cândida 
Moraes, como importante momento de abertura para os estudos das teorias 
da Complexidade e da Trandisciplinaridade. Além disso, fez parte a vivên-
cia de docência e de pesquisa no Projeto de Criação da Rede de Agentes de 
Cidadania, em Horizonte/Ceará (SCHERRE, 2013), junto com Rosamaria 
Arnt e Alba Cristina Nogueira, cujas bases teóricas eram a Complexidade, 
a Transdisciplinaridade e a Educação biocêntrica.

A partir desta lista, iniciei o a escrita do relato da história de vida 
de formação, detalhando e tecendo em conjunto motivações, aprendiza-
gens, conhecimentos, relações, inquietações, escolhas, frustrações, inda-
gações, histórias, encontros e desencontros, contextos de cada um dos 
eventos e situações marcantes listados anteriormente. Essa escrita me 
permitiu a tomada de consciência sobre os meus vínculos com cada um 
deles, sobre minhas buscas pessoais, existenciais e profissionais e sobre 
os vínculos que construí com pessoas e ambientes que estiveram neles 
presentes. Ao longo dessa escrita, também, inicialmente, refleti e escrevi 
sobre o que me constituía como professora, qual era a minha visão do 
meu papel enquanto docente.  Assim, pude me reencontrar com a minha 
matriz pedagógica vigente, antes do momento de ruptura de formação, 
que foi a entrada no grupo ECOTRANSD e do contato com as teorias da 
Complexidade e da Transdisciplinaridade. 

Ao longo desse movimento de escrita e de reflexão sobre a matriz 
pedagógica, também me percebi me reencontrando com minha constitui-
ção e visão como pesquisadora acadêmica. Inicialmente isso ocorreu “qua-
se sem querer”. Mas hoje tenho consciência de que essa identificação, da 
dimensão pesquisadora de minha matriz, também aconteceu a partir das 
teorias da Complexidade e da Trandisciplinaridade. Isso porque elas me 
fizeram convites e desafios para repensar a minha formação docente e a 
minha docência a partir de perspectivas de ciência e de pesquisa científica 



VII INCREA - Forum Internacional de Inovação e Criatividade ANAIS 1461II RIEC - Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas

diferentes – com base no paradigma da Complexidade, religador, associa-
dor – das propostas da ciência moderna – construída sob um paradigma 
cartesiano, simplificador, separador, redutor. Ao identificar essas duas di-
mensões da minha matriz, compreendi também que:

Por se tratar de elementos que, na perspectiva desse tipo de pesquisa, não 
podem ser fragmentados e devem se manter unidos e integrados entre si, é 
que se constituíram no que denominei de matriz pedagógica-pesquisadora. 
Como somos seres humanos multidimensionais (ARNT, 2010; MORAES, 
2008; MORIN, 2000), em outros estudos, ao se trabalhar com história de 
vida e com a compreensão de sua própria matriz, outras tantas dimensões 
poderão surgir, como por exemplo, as dimensões profissional, familiar, so-
cial. (SCHERRE, 2015, p. 282)

A autora Moraes (1997), a partir de sua proposta para o desenvolvi-
mento de um novo paradigma educacional emergente, também recomenda 
que os espaços de formação docente devam ser abertos ao diálogo e reen-
contro interativo entre o modelo científico, as teorias de aprendizagem e a 
prática pedagógica que cada pessoa em formação desenvolve. Sendo assim, 
compreendi esse tempo e espaço de (trans)formação como momento de 
tomada de consciência e de reflexão sobre aspectos relacionados tanto à 
formação docente, docência e constituição pedagógica, quando à formação 
enquanto pesquisadora e do modelo científico subjacente à minha docên-
cia e à minha pesquisa vigentes até à ruptura. 

Com a identificação das duas dimensões da minha matriz, foi pos-
sível fazer o diálogo entre as minhas palavras, materializadas em minha 
história de vida de formação, e as palavras dos autores, materializadas 
nas teorias, propostas e obras estudadas. Nesse diálogo, pude compreen-
der e tomar consciência da presença do paradigma tradicional cartesia-
no nas duas dimensões da minha matriz, centrado no uso da razão como 
forma de conhecimento, voltada para a reprodução do conhecimento 
científico, organizado pela lógica das disciplinas, fragmentado, ordena-
do e classificado, em uma visão fragmentada da realidade, do pensamen-
to, do conhecimento e do ser humano.
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Neste tipo de abordagem tradicional, a ênfase da docência está mais 
no ensinar, com base na linguagem da certeza e da verdade, negando a ambi-
guidade e a complexidade, e metodologicamente se caracteriza por aulas ex-
positivas e por demonstrações que o professor realiza em sala. (BEHRENS, 
2011; LUCKESI, 2003; MORAES, 1997). Este mesmo paradigma também 
foi influenciador da dimensão pesquisadora, pois estava presente em minha 
matriz, até então: conceber a pesquisa como separada da vida do pesquisa-
dor; perceber o sujeito (pesquisador) e objeto de estudo também separados 
e isolando o sujeito do processo de pesquisa e conhecimento; encaixar a 
realidade e o objeto de estudo em um método definido previamente.

Tomar consciência dessas duas dimensões da minha matriz e das 
suas bases paradigmáticas, me abriu tempo e espaço para repensar meus 
paradigmas e abrir minhas gaiolas epistemológicas (D’AMBRÓSIO, 2011), 
reconstruir minha visão de mundo sobre novas bases teóricas e práticas. 
Isto também influenciará na maneira com que vejo e me relaciono profis-
sionalmente, com que realizo pesquisa, que construo conhecimento, que 
me exerço enquanto docente e enquanto pesquisadora.  Esta reconstrução 
da matriz, sob o paradigma da Complexidade e a visão de mundo transdis-
ciplinar, continuará a ser desenvolvida nas demais etapas da tese de dou-
torado, em diálogo com o relato de experiência sistematizada de docência 
e pesquisa vivida no Projeto de Criação da Rede de Agentes de Cidadania, 
no município de Horizonte, estado do Ceará, no período de 2012 a 2013.

CONCLUSÕES PROVISÓRIAS: UM FINAL PARA NOVOS COMEÇOS

Percebo esse movimento de escrita da história de vida de forma-
ção como um dos caminhos possíveis para o reencontro com as dimen-
sões da minha matriz humana, propiciando tomadas de consciência 
existenciais, pessoais, profissionais e paradigmáticas. Mesmo sabendo 
que continuará havendo a coexistência de elementos “antigos” e “novos” 
– todos juntos e misturados –, em minha matriz pedagógica-pesquisa-
dora, acredito que esta escuta, diálogo e aprofundamento do meu SER, 
me permite realizar (trans)formações dos meus FAZERES, de maneira 
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mais consciente, crítica e profunda, que serão materializados em futuras 
experiências docentes e de pesquisa.

Amplio aqui o convite e o desafio ao leitor e leitora a abrir tempos e es-
paços, em suas formações iniciais e continuadas, para legitimar sua história, 
sua matriz nas mais diversas dimensões, suas aprendizagens, conhecimen-
tos e experiências e poder, por meio da pesquisa e no diálogo com autores e 
teorias, transformá-los em processos de construção de conhecimento de si 
e sobre si e de construção de conhecimento científico, integrando sujeito e 
objeto, formação e pesquisa e transformações internas e externas. 
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RESUMO

Trata-se, aqui, de um relato de experiência vivida na geração dos dados de uma tese de dou-
torado, que teve por objetivo investigar o papel da criatividade na expertise de profissionais 
que se destacam dos pares em suas respectivas áreas. Em consonância com a perspectiva 
metodológica da referida tese, cujos fundamentos se sustentam no caráter de inacabamen-
to, movimento constante e dinamicidade do método, proponho como objetivo deste artigo, 
refletir sobre a contribuição da história de vida na materialização de uma concepção mais hu-
manizadora de método, revelando o ser-no-mundo como a fonte mais legítima de sentido e de 
significação para a produção de conhecimentos. O momento de expressão do fenômeno, tendo 
a dimensão teórica e a dimensão prática consolidadas na narrativa da experiência vivida pe-
los experts, instigaram-me a acolher o imprevisível e as emergências do percurso, orientando 
para mudanças no caminho metodológico traçado à priori. A riqueza dos dados gerados e as 
possibilidades de aprofundamento levaram-me a vivenciar a existência dos diferentes níveis 
de percepção da realidade, exercendo o papel de sujeito observador. A percepção de apro-
ximar-me da essência do fenômeno colocou-me diante de uma realidade multidimensional, 
multirreferencial, permitindo e ampliando o diálogo não só com as ciências constituídas, 
mas com outras lógicas, criando zonas de intersecção entre ciência e vida. Como resultado 
da reflexão, pretendo despertar pesquisadores para a visão de que, diante de alguns limites 
impostos ao método pelo paradigma atual, a história de vida constitui um dos recursos mais 
legítimos para o aprofundamento na compreensão de questões e problemas de pesquisa. Pri-
meiro, por significar uma aproximação real da essência dos fenômenos, podendo levar par-
ticipantes e pesquisador ao estado de fluxo. E, segundo, por tornar nossas ações inteligíveis, 
tanto para nós mesmos como para aqueles que terão acesso aos resultados da pesquisa.

Palavras-chave: Método. Histórias de Vida. Estado de Fluxo.
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INTRODUÇÃO

[...] aquilo que perturba o sistema pode ser extremamente significativo, re-
velador, desencadeante, acelerador, motivador […] (MORIN, 1995, p. 189).
O contrário de uma verdade profunda pode ser outra verdade profunda 
(NIELS BOHR)

O texto das epígrafes introduz e traduz uma filosofia de abordagem 
dos problemas na vida, na pesquisa, na evolução das ciências, nos pro-
cessos de construção do conhecimento. São dois pensamentos diferentes, 
porém uníssonos ao exporem de forma clara e delimitada uma visão de 
mundo. Suas diferenças se encontram e se complementam no enunciado 
de Niels Bohr de que a observação de um fenômeno pode ser mutuamente 
excludente, estabelecendo o princípio da complementaridade (HOLTON, 
1984). Unir os opostos pode ser “extremamente revelador, desencadeante, 
acelerador, motivador” (MORIN, 1995, p.189).

Complementaridade foi, portanto, o princípio com o qual me de-
parei ao imergir nesse contexto revelador de distintas verdades profundas, 
vivido ao longo do processo de geração dos dados na elaboração da minha 
tese de doutorado. O relato e um pouco dos resultados dessa experiência 
no acesso a um caminho totalmente aberto aos ‘encontros não marcados’ 
é o que proponho como eixo desta reflexão. ‘Encontro não marcado’, aqui, 
traduz-se como o imprevisível que emergiu a partir do uso metodológico 
de histórias de vida, contrariando a proposta inicial de adotar a entrevista 
narrativa, embora sejam técnicas complementares.

Como objetivo geral deste relato, convido você a refletir sobre a con-
tribuição da história de vida na materialização de uma concepção mais 
humanizadora de método, revelando o ser-no-mundo como a fonte mais 
legítima de sentido e de significação para a produção de conhecimentos.

A PESQUISA E SEU CONTEXTO HUMANO E TEÓRICO-CONCEITUAL 

A experiência de viver no mundo sensível precede a experiência de 
pensar sobre o mundo (MERLEAU-PONTY, 1970). Com esta máxima, 
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Merleau-Ponty eleva o mundo sensível ao status de gênese da verdade, visto 
que, em sua concepção, a ciência é construída a partir de um mundo vivido. 
Logo, enquanto ser-no-mundo, a nossa percepção primeira, o olhar irrefle-
tido, corresponde à visão mais natural e original da realidade. 

Essa sensação de evidente concretude que Merleau-Ponty sugere a 
um Eu que se materializa em carne e espírito nesse mundo sensível, nos 
torna, e, assim também, ao participante da pesquisa, tecido imanente da 
realidade, aquele que a constitui em espécie. Na condição de tecido inse-
parável, reconheço ter sido válido pensar como legítimas as narrativas dos 
participantes, esses seres-no-mundo, cujas histórias de vida me revelaram 
uma experiência encarnada de sentidos e significações originalmente vivi-
da por eles com os fenômenos em estudo. Na perspectiva de Merleau-Ponty 
(1970, p. 30) isso se traduz na manifestação do “pensamento selvagem”, o 
qual se materializa como presença ontológica, expondo o ser em toda a sua 
inteireza e natureza intuitiva, antes mesmo que ele possa se dar conta da 
própria capacidade de reflexão. 

Partindo desse pressuposto, a Fenomenologia emerge como esse 
exercício de lançar um olhar ingênuo, ‘não condicionado’, para o cotidiano 
e buscar as coisas mundanas que precedem o conhecimento científico e 
que, por isso mesmo, podem se tornar a matéria primeira que o constitui. 
Isto faz do método “sempre uma perspectiva de onde se parte, a qual permi-
te pressentir a chegada a algum lugar”, aponta a direção, porém, não se faz 
imprescindível projetá-lo “exclusivamente antes do caminho” (GHEDIN; 
FRANCO, 2008, p. 27). Significa concebermos que, embora projetável, o 
método deve manter-se provisório, “passível das emergências próprias de 
qualquer trajeto antes não percorrido” (RIBEIRO, 2015, p. 195).

Esta perspectiva é a do método-caminho, concepção que sintetizo 
como a mais convergente para fundamentar metodologicamente a nossa re-
flexão. Método-caminho é concebido, aqui, como estratégias “que se inventa 
para conhecer e conhecer-se” e para a qual “não há um programa que se possa 
preestabelecer totalmente o que se busca de antemão” (MORIN; CIURANA; 
MOTTA, 2003, p. 99). A materialização do pensamento de Morin, Ciurana 



1468 ANAIS VII INCREA - Forum Internacional de Inovação e Criatividade
II RIEC - Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas

e Motta impactou-me no meio do caminho, mais precisamente, na etapa de 
geração dos dados, quando as emergências começaram a surgir. Percebi, na-
quele momento, que tinha de assumir uma atitude totalmente aberta aos ‘en-
contros não marcados’, o que não seria algo tão fácil, pois um trajeto já havia 
sido traçado e aprovado por uma Banca de qualificação. Exigiu-me decisão e 
desprendimento para romper com uma cultura acadêmica que nos assombra 
e nos induz a sempre nos atracarmos num porto seguro, tendo previamente 
o método a ser seguido, amparados por aparente precisão. 

Nesse sentido, quando exploramos um fenômeno imerso em expe-
riências vividas, é como se teorias, conceitos e definições se materializas-
sem diante da possibilidade mais concreta de aproximação de sua essência. 
Sentimo-nos passíveis de um contato também mais concreto com questões 
metodológicas, epistemológicas e ontológicas relacionadas ao fenômeno, 
propiciando-nos investigá-lo a partir de um ponto de vista transdisciplinar, 
em face da multiplicidade de enfoques que emergem desse contato.

Introduzimos essa perspectiva metodológica na 
Transdisciplinaridade, a partir do momento em que Nicolescu (2001, p. 
10) relaciona a multiplicidade de enfoques da Fenomenologia e o esforço 
de Edmund Husserl, seu precursor, em questionar os fundamentos da 
ciência, com “a existência dos diferentes níveis de percepção da Realidade 
pelo sujeito observador”. Essa demarcação conceitual nos remete a um 
processo de abertura bastante amplo para a compreensão da realidade, ao 
mesmo tempo em que segue ao encontro da concepção de Merleau-Ponty 
(1970), autor que, de maneira implícita, alude a essa abertura ao integrar 
ciência, gênese da verdade e ser-no-mundo vivido. 

A abertura a qual nos referimos está na predisposição para dialogar e 
valorizar uma das formas de produção de conhecimento que se difere e até 
se conflita com o comum, sendo pouco valorizada na pesquisa acadêmica. 
Entendemos que adotar a escuta sensível de histórias de vida como geração 
de dados na pesquisa é explorar uma realidade multidimensional, multir-
referencial, permitindo-nos dialogar não só com as ciências, mas com ou-
tras lógicas, buscando estabelecer zonas de intersecção (NICOLESCU, 2000; 
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PAUL, 2005). Deste modo, o ponto de partida consiste em desprender-nos 
de conceitos e definições consolidados, a epoqué, em Fenomenologia, dis-
pondo-nos a processos de análise menos superficiais na investigação do ob-
jeto de estudo. Método, nesta acepção adquire também uma concepção mais 
humanizadora, pois o Ser é constituído como a fonte mais legítima de uni-
dade da Fenomenologia e, por isso, atribui à metodologia o verdadeiro sen-
tido e significação, enquanto caminho para a produção de conhecimentos.

Fenomenologia como uma perspectiva metodológica na visão 
transdisciplinar se torna um recurso eficiente para adquirirmos a abertu-
ra necessária em todas as etapas da pesquisa. Amparados pelo caráter de 
inacabamento, de movimento constante, de dinamicidade ela nos permite 
vislumbrar o aprofundamento que conduz à essência dos fenômenos, mui-
to mais do que se estivéssemos limitados pelo conceito rígido de método 
(RIBEIRO, 2015). Quando buscamos conhecer e nos conhecer no percurso 
da investigação, esse movimento se dá enriquecido pelo “entrelaçamen-
to de ideias, pensamentos, estudos e conhecimentos” (ROJAS; BARUKI-
FONSECA, 2009, p. 55), à semelhança do que ocorre com o modo espon-
tâneo como flui a narrativa na história de vida.  

Em sua dimensão de historicidade, o tempo, na narrativa livre, 
também segue essa fluência de ir e vir. Ao contrário de nos depararmos 
com uma sequência linear, hierarquicamente elaborada, os dados emer-
gem de modo caótico, porém, auto-organizam-se espontaneamente, na 
cadência da voz, tomando a forma de um tecido harmônico. Os fatos 
lembrados ou esquecidos “são os próprios constituintes da história”, o 
que significa que “não há fonte oral falsa”, pois “aquilo que o depoente 
acredita é, para ele, mais importante do que aquilo que realmente acon-
tece” (GOMES; SANTANA, 2010, p. 9). Esse tecido que se compõe da 
própria fonte, pouco a pouco nos envolve no “desvelamento daquilo que 
se apresenta da vivência, do real, do mundo vivido” (ROJAS; BARUKI-
FONSECA, 2009, p. 55). Contudo, para que isso ocorra, a nossa influ-
ência como pesquisador “passa a ser mínima” e a narração deve seguir 
um “esquema autogerador” (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2012, p. 96). 
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Benjamin (1994, p. 205), concebe a narrativa como a estratégia mais 
adequada ao ser humano, porque reflete a experiência humana em sua 
natureza intuitiva e integrativa, unindo passado e futuro no presente, de 
forma natural. Na concepção de Benjamin, aquele que narra incorpora as 
coisas narradas à experiência de quem ouve. E é esse enfoque que faz da 
história de vida a técnica mais adequada à perspectiva fenomenológica, 
uma vez que nos leva a conhecer o fenômeno investigado por meio da ex-
periência do outro, e isso nos aproxima de uma forma significativamente 
mais profunda de sua essência. 

Diferente das modalidades comuns de entrevista, a narrativa da his-
tória de vida não me forneceu apenas informações sobre o fenômeno da 
criatividade e da expertise. Tampouco, percepções fragmentadas ‘coletadas’ 
das pessoas que colaboravam com a minha pesquisa, como se elas olhas-
sem para esses fenômenos de fora para dentro de si, apenas induzidas por 
teorias e conceitos. As pessoas narravam sobre a vida real delas, enquanto 
eu me aprazia com os conceitos e teorias, que, antes, abstratos, agora se 
transfiguravam encarnados de vida, à medida que fluíam daqueles olha-
res brilhantes, entusiasmados pelas recordações da infância e adolescência. 
Experiências que, naquele momento, estavam sendo refletidas e partilhadas 
por um adulto ‘institucionalmente’ (trans) formado. 

O nível de envolvimento, de confiança e de entrega dos participan-
tes durante todo o tempo da narrativa me fez acessar um nível igualmen-
te profundo de imersão, levando-me a pensar que sentia a presença dos 
dois fenômenos operando na vida deles. Esta experiência possibilitou-me 
escutar diferentes versões da realidade, expressas em diferentes verdades 
profundas, e transformá-las conforme a interpretação de cada participan-
te, ampliando significativamente a visão sobre o que poderia apreender 
daqueles dados. Ao escutar a história de vida dos experts, a sensação foi 
de estar diante da presença transcendente da criatividade e da expertise, 
provocando as mudanças que ocorreram na trajetória profissional de cada 
um levando-os a se tornarem eminentes. A ideia de alcançar esse nível de 
acesso ao mundo do outro, nos comprova que existe um sentido que um 
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pesquisador jamais teria acesso senão pela descrição feita pela própria pes-
soa que vivencia ou vivenciou o fenômeno. 

De acordo com Moreira (2004), embora mais pessoas vivenciem 
os mesmos fenômenos, os aspectos mais particulares dessa experiência 
não são os mesmos. Porém, percebi que, embora esse impacto ocorres-
se de formas diferentes, me permitiu encontrar um eixo comum, aquilo 
que é invariável e que me revelou a essência do fenômeno, como orienta a 
Fenomenologia. Estes são momentos e processos primordiais que nos le-
vam a sentir o encontro dos mundos do investigado e do investigador e nos 
permitem apreender a “ideologia presente na descrição ingênua” de cada 
pessoa (GARNICA, 1997, p. 116). Essa dinâmica é um pouco expressa no 
que dizem Jovchelovitch e Bauer:

Através da narrativa, as pessoas lembram o que aconteceu, colocam a ex-
periência em uma sequência, encontram possíveis explicações para isso, e 
jogam com a cadeia de acontecimentos que constroem a vida individual 
e social. Contar histórias implica estados intencionais que aliviam, ou ao 
menos tornam familiares, acontecimentos e sentimentos que confrontam a 
vida cotidiana normal (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2012, p. 91).

É importante entendermos que a pessoa que se dispõe a contar a 
própria experiência não está meramente permitindo o acesso aos acon-
tecimentos da vida dela. Está se permitindo e nos permitindo “existir 
com-o-outro, com-partilhar o seu ser-com-o-outro” (DUTRA, 2002, p. 
377). Além disso, mais do que simplesmente contar, ela reflete sobre a 
própria vida enquanto conta. Relatar e ouvir torna-se um ato que reme-
te à condição de estar-com-no-mundo, pois “quem escuta uma história 
está em companhia do narrador”, assim como “quem a lê partilha dessa 
companhia” (BENJAMIN, 1994, p. 213). Para Benjamin ocorre um inter-
câmbio de intersubjetividades num universo de valores e de afetos, cuja 
dinâmica articula passado e presente de tal modo que leva a transcender 
o mundo físico em que esses personagens estão inseridos, interligando o 
imanente e o transcendente.
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METODOLOGIA: O PERCURSO PRÁTICO DA GERAÇÃO DE DADOS 

O estudo do qual foi gerado este artigo fundamenta-se em uma abor-
dagem exclusivamente qualitativa e seus pilares estão delimitados em três 
perspectivas (CROTTY, 1998): epistemológica, Construcionismo; teórica, 
Interpretativismo; metodológica, Fenomenologia Hermenêutica. Esta, por 
ser a mais abrangente, defender que a existência humana é interpretativa, 
e, ainda, sendo concebida como um regresso ao mundo vivido nos possibi-
lita uma verdadeira imersão no mundo da experiência (HUSSERL, 2000). 
Além disso, permite uma multiplicidade de enfoque que a introduz no do-
mínio da transdisciplinaridade. Assumir e explicitar a postura filosófica 
que embasa o estudo expõe com clareza a nossa filosofia de trabalho. 

As três perspectivas orientaram e deram suporte não somente à ló-
gica do percurso metodológico, mas também aos critérios e procedimen-
tos que delimitaram o processo de tomada de decisão quanto ao méto-
do, inclusive fortalecendo-me na expressão de questões paradigmáticas. 
Neste aspecto, o estudo ancora-se na perspectiva da Complexidade e da 
Transdisciplinaridade, pensamentos que auxiliam a evitar que os marcos 
estabelecidos se tornem padrões rígidos e bloqueios ao pensamento cria-
tivo do pesquisador, sob pena de submetê-lo à escravização pelo método. 

SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES

Quanto aos participantes, numa lista de 26 pessoas que atendiam 
aos critérios (mínimo de 10 anos em uma área específica; ser reconheci-
do e validado pelo campo; destacar-se entre os pares pelo alto desempe-
nho; ter dado, no mínimo, uma contribuição relevante para a área), 10 
foram confirmadas. Outros dois critérios essenciais foi atender ao caráter 
de diversidade, tendo de pertencer a áreas profissionais distintas e a gê-
neros diferentes. Assim, constituíram o grupo de participantes, experts 
das áreas de Economia Música, Educação, Tecnologia, Esporte/Atletismo, 
Empreendedorismo, Pesquisa, Medicina/Neurociência. Três são do sexo 
masculino e sete do sexo feminino.



VII INCREA - Forum Internacional de Inovação e Criatividade ANAIS 1473II RIEC - Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas

A organização desta lista se deu a partir da solicitação de indicações 
em domínios específicos. Tais informações foram confirmadas ou rejeitadas 
depois de pesquisas em sites de universidades e organismos dentro e fora do 
Brasil, periódicos bem avaliados, currículo Lattes, entre outras fontes. 

O maior desafio, inicialmente, foi transpor a barreira dos assessores 
para que a solicitação de um encontro, bem como os objetivos da pesquisa, 
alcançasse o destinatário. Trata-se de personalidades eminentes em seus 
domínios, reconhecidos internacionalmente, o que parece provocar certo 
temor de aproximações indevidas, além da dificuldade de espaço nas agen-
das. Após um período, que variou de três a seis meses entre tentativas bem 
e mal sucedidas, dez encontros foram marcados, sendo cinco em Estados 
diferentes, quatro em Brasília (local onde resido) e um fora do Brasil. 

Com relação ao processo de análise e discussão de resultados, não 
houve a intenção de adotar instrumentos ou parâmetros psicométricos, 
mas de buscar a compreensão de diferentes aspectos, a partir da experi-
ência vivida por experts criativos. O próprio Gardner (1999, p. 17), sem 
jamais mencioná-la em suas teorias, fundamenta e torna válida a história 
de vida, ao afirmar que não se pode começar a entender uma realização ex-
traordinária sem que se saiba “bastante sobre as vidas e as mentes daqueles 
indivíduos que, por consenso, são considerados especiais”. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: ENCONTROS DE ENCANTAMENTO 
RECÍPROCO 

Cada vez que reflito sobre a natureza e o sentido de histórias de 
vida como metodologia de pesquisa, eu me vejo na presença de um con-
fronto real e dialógico entre teoria e prática. Ocorre uma imersão dinâ-
mica na trajetória histórica dessas pessoas, visualizando, como estado 
transcendente, a dinâmica das relações que elas estabelecem ao longo de 
uma existência. Forma-se um campo fértil de derivação de novos conhe-
cimentos, que, longe de ser uma repetição monótona, se investe de novos 
sentidos e significações. É como colocar em estado de suspensão, as pre-
dileções, preconceitos, predisposições, conceitos e teorias, revelando uma 
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experiência em si mesma, permitindo que os momentos dessa experiên-
cia entrem de novo na consciência para que possamos olhá-los e vê-los 
mais uma vez como se fosse pela primeira vez (MOUSTAKAS, 1994). 
Incorporamos uma sensação de (bem)-estar diante da oportunidade de 
um recomeço renovado, e, como diz Moustakas (1994, p. 85), “não sendo 
atrapalhado por vozes do passado a nos dizer como as coisas são ou vozes 
do presente a dirigir nosso pensamento”.

Dispor-me a escutar a história de parte de vidas foi como acolher um 
chamado à reflexão e à autorreflexão. Requereu um profundo silêncio inte-
rior e abertura plena aos encontros ‘não marcados’ com o fenômeno. Exigiu-
me abdicar do lugar formal de pesquisadora, o que, naquele momento, sig-
nificou entrar em estado de suspensão. Essa espécie de entrega, para a qual 
me dispus naquele momento, tornou-se algo quase transcendente, como se 
fosse conduzida ou induzida à imersão espontânea no verdadeiro estado de 
epoqué. O mesmo pareceu ter ocorrido com as pessoas que narravam sua his-
tória de vida. Em determinado momento, depois de decorrido certo período 
de tempo, diferente para cada uma, elas pareciam entrar em um estado de êx-
tase, tão forte me refletiam o nível de imersão. As palavras pareciam fluir sem 
a interferência da razão, como se não precisassem pensar no que estavam 
dizendo e tudo fluísse de forma instintiva. Em Mihaly (1999) encontramos a 
explicação para esse fenômeno. É o estado de fluxo que ele assim o descreve: 

É como abrir uma porta que estava flutuando no meio do nada e a única 
coisa que você precisa fazer é abrir e se permitir mergulhar no que existe 
adiante. Você não pode se forçar a passar por ela. Você simplesmente pre-
cisa flutuar. Se existe algum tipo de força gravitacional, é do mundo de fora 
que tenta manter você do lado de fora (MIHALY, 1999, p. 34).

Algumas características do fluxo se tornaram realmente observáveis 
em cada participante: perder a noção do tempo (timelessness); estar com-
pletamente focado no presente, que, no caso, era aquele momento do nosso 
encontro; estar completamente envolvido no que estava fazendo; estar in-
tensamente focado, concentrado. Emergia uma sensação de êxtase, de estar 



VII INCREA - Forum Internacional de Inovação e Criatividade ANAIS 1475II RIEC - Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas

fora da realidade cotidiana, quando agiam como se as horas não importas-
sem, mesmo diante de uma agenda apertada.

Ao contrário do que ocorre, quando desenvolvemos o método nas 
perspectivas positivistas, a intenção, ali, não era descobrir causas e formu-
lar leis, mas absorver aqueles dados puros, tais como eles se apresentavam, 
fluindo da narrativa de experiências de um ser-no-mundo vivido. Deixar de 
condicioná-los a questões pré-formuladas, ainda que fossem semiestrutu-
radas ou (ilusoriamente) abertas, auxiliou-me a permitir que o cenário da 
pesquisa fosse se compondo naturalmente, criando um contexto em que as 
implicações mais amplas da investigação fossem vislumbradas, sem perder 
de vista a sua natureza complexa. 

Na visão de Robinson e Hawpe (1986, p. 12), contar histórias é dar 
voz ao self e o ato de “historiar é um método de sucesso para organizar 
a percepção, o pensamento, a memória e a ação”. Vi-me diante de um 
verdadeiro processo de constituição de significados e sentidos materiali-
zados num contexto vivo, onde teoria e prática se tornavam uma coisa só, 
adquirindo uma dinâmica única e extraordinária de interconexão.

Naquele momento, fenômeno e Ser se tornavam dimensões imanen-
tes e transcendentes, suas convergências e divergências se complementavam 
e sincronizavam-se, na medida em que emergiam da expressão saudosa e 
feliz de quem estava narrando. Parafraseando Moreira (2004, p. 71), eu sen-
tia que não mais seria possível estudar ou o Ser ou o fenômeno, mas o “ser 
tal como se apresenta no próprio fenômeno”, e isso significou incluir todas 
as formas de estar ‘consciente de’, entre elas, “os sentimentos, pensamentos, 
desejos e vontades”. Foi como escutar a voz de Husserl (2000), precursor da 
Fenomenologia, quando ele dizia serem os fenômenos sempre anteriores às 
teorias, conceitos e definições, se estudados por esta perspectiva. Talvez por 
isso ele faça esse forte apelo à prática da epoqué na investigação.

Schmidt (1990) tem razão quando concebe que a narrativa pressu-
põe uma construção preciosa, que em pleno movimento de sinergia envol-
ve a pessoa pesquisada, o pesquisador e os prováveis destinatários da pes-
quisa, na medida em que todos tomam parte, incorporam os significados 
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e partilham do sentido da experiência narrada. Ele complementa dizendo 
que a narrativa “conecta cada um à sua experiência, à do outro e à do an-
tepassado, amalgamando o pessoal e o coletivo, fazendo circular a palavra, 
concedendo a cada um e a todos o direito de ouvir, de falar e de protagoni-
zar o vivido e sua reflexão sobre ele” (SCHMIDT, 1990, p. 51).

Esta visão sobre a narrativa nos ajuda a justificar a relação com a 
transdisciplinaridade. O olhar transdisciplinar está na inclusão do imanen-
te e do transcendente, do local e do global, na busca de compreender um 
objeto (SCHMIDT NETO; PETRAGLIA, 2010). Foi possível perceber, à luz 
desses dois autores, que a relação entre a identidade do ser criativo e expert 
e a essência dos fenômenos criatividade e expertise não se misturavam ao 
contexto profissional de cada um, muito menos se reduzia à individualida-
de das características do perfil de cada um. 

Ainda de acordo com Schmidt Neto e Petraglia (2010, p. 60), para 
manter-se em linha com o paradigma da Complexidade, o olhar transdis-
ciplinar pressupõe essas relações que são estabelecidas “entre os diferentes 
seres nos diferentes contextos”. Aplica-se, aqui, mais especificamente, a um 
dos critérios de seleção dos participantes, que foi a diversidade nas cate-
gorias profissionais. O fato de pertencerem a contextos bastante distintos 
(origem, gênero, faixa etária, área profissional, experiências, traços típicos, 
temperamento, trajetória, entre outros), não invalidam as relações que se-
rão tecidas na interface de sentidos e significações. A visão transdiscipli-
nar consiste exatamente em fundamentar essas construções em sujeitos e 
contextos complexos e não simplificados. Simplificar corresponderia, neste 
caso, à seleção de profissionais da mesma área e com caraterísticas e condi-
ções semelhantes. Embora eles existam e se constituam como sujeitos em 
espaços e condições bastante diferentes e distantes entre si, muitas dessas 
características são comuns ou se complementam, levando-os a dar contri-
buições distintas e igualmente relevantes. 

Quero destacar o misto de temor e expectativa que antecedeu o en-
contro com essas pessoas para simplesmente pedir que me contassem so-
bre suas vidas, desde a infância. Ao mesmo tempo, realçar a intensa alegria 
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e emoção que se sucedeu depois de cada encontro, ao me deparar com 
seres humanos apaixonados pelo que fazem e que se dedicam ao extre-
mo a uma atividade, despercebendo o limite entre trabalho e causa social. 
Vida e profissão tornam-se uma coisa única, o todo que constitui a própria 
existência, e o entusiasmo com que fazem isso, faz parecer que a própria 
existência é temporariamente suspensa enquanto exercem suas atividades 
profissionais, nos domínios mais distintos. 

Por fim, como resultado desta reflexão, pretendo provocar a comu-
nidade acadêmica compartilhando que, diante de uma intensa vivência na 
geração de dados, posso afirmar que alguns limites impostos ao método 
pelo paradigma atual podem ser superados pelo uso da história de vida, 
integrada e abordada sob as perspectivas complexa (epistemologia) e trans-
disciplinar (teoria), via fenomenologia (metodologia). Estamos diante de 
uma estratégia que pode ser concebida como um dos recursos mais legíti-
mos para o aprofundamento na compreensão de questões e problemas de 
pesquisa. Primeiro, por significar uma aproximação real da essência dos 
fenômenos, podendo levar participantes e pesquisador ao estado de fluxo. 
E, segundo, por tornar nossas ações inteligíveis, tanto para nós mesmos 
como para aqueles que terão acesso aos resultados da pesquisa.  
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RESUMO 

Este trabalho apresenta o projeto de pesquisa vinculado à formação de professores, tendo 
como temática a Escuta Pedagógica e Histórias de Vida. O projeto se constitui como uma 
parceria entre a Pró-reitoria de Extensão da Universidade Estadual do Ceará e a Secreta-
ria Municipal de Educação de Horizonte. O tema gerador proposto foi a “escuta pedagógi-
ca” – inspirada nos círculos de cultura de Paulo Freire – e história de vida como modo de 
aproximar a escola ao projeto de vida dos alunos e alunas. Numa pesquisa-ação, temos por 
problema de pesquisa: Como deve se configurar uma uma metodologia de formação-ação 
de professores de EJA fundamentada na transdisciplinaridade? Este artigo tem assim por 
objetivo analisar a metodologia de formação, sua repercussão junto aos professores e como 
contribui para uma educação mais próxima a realidade dos alunos, auxiliando-os a serem 
sujeitos de práxis, atuantes e transformadores da sociedade, no sentido de viverem etica-
mente a vida que desejam viver.

Palavras-chave: história de vida, transdisciplinaridade, formação-ação

INTRODUÇÃO

Neste trabalho apresentamos um projeto de pesquisa vinculado à for-
mação de professores do Centro de Educação de Jovens e Adultos – CEJAH 
e do Programa Mais Educação de três escolas municipais de Horizonte/CE, 
tendo como temática Escuta Pedagógica e Histórias de Vida. 

O município de Horizonte localiza-se na região metropolitana de 
Fortaleza e possui 55.187 habitantes, com estimativa para 62.002 habitantes 
em 2014. A Secretaria de Educação do Município (SMEH) vem desenvolven-
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do ações em parceria com a Pró-reitoria de Extensão da Universidade Estadual 
do Ceará – UECE desde 2012. Entre elas, o Programa Escolas Geradoras de 
Paz e Solidariedade, com ações ligadas à transdisciplinaridade e à educação 
para a paz. O projeto Escuta Pedagógica e Histórias de Vida, parte deste pro-
grama, foi planejado conjuntamente visando a compreensão mais profunda 
dos alunos, sua realidade, interesses. O tema gerador foi inspirado nos círcu-
los de cultura de Paulo Freire, acrescentando-se a história de vida, como modo 
de conhecer e aproximar a escola ao projeto de vida dos alunos e alunas. 

A formação de professores desenvolveu-se no segundo semestre de 
2014, com a participação de 23 professores e gestores, com uma caracte-
rística de formação-ação, pois ao longo dos encontros os professores deve-
riam também propor ações na escola, junto a um grupo de alunos. 

Temos por questões de pesquisa: o que a escuta pedagógica e a his-
tória de vida, como práticas educativas, podem desencadear num ambiente 
educacional? Como deve-se configurar uma metodologia de formação-a-
ção de professores fundamentada na transdisciplinaridade?

Este artigo tem por objetivo analisar a metodologia de formação, 
sua repercussão junto aos professores e como contribui para uma educação 
mais próxima à realidade dos alunos, auxiliando-os a serem sujeitos de prá-
xis, atuantes e transformadores da sociedade, comprometidos eticamente 
com a sociedade/vida que desejam viver. 

2. METODOLOGIA DE PESQUISA

A metodologia de pesquisa é a pesquisa-ação. Gloria Serrano 
(1998:139) comenta que esse estilo de investigação dá lugar ao que alguns 
autores denominam como ‘paradigma emergente ou da complexidade’, no 
qual se conjugam harmoniosamente a investigação e a ação, o pensar e o 
fazer. Esse método de pesquisa visa a organização da prática e o controle da 
união teoria-prática. Temos por base a transdisciplinaridade, a complexi-
dade e pesquisas sobre história de vida em formação de professores. Como 
um dos pontos de investigação é o método formativo, realizamos registros 
dos encontros, com fotos, vídeos, anotações, inclusive de participantes. Da 
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reflexão sobre estes registros lançamos nossa primeira análise sobre a me-
todologia de formação visando inclusive replanejar e reestruturar a conti-
nuidade na segunda etapa. Ainda está inconclusa a análise sobre a utiliza-
ção dos círculos de cultura e história de vida com os alunos de EJA pois este 
movimento acontecerá em 2015.

3. CENÁRIO DA FORMAÇÃO-AÇÃO 

Compreendendo a importância do fortalecimento dos vínculos en-
tre alunos e escola, do aprimoramento dos processos de ensino-aprendiza-
gem, conectando-os mais ainda aos interesses e características dos alunos, 
organizamos conjuntamente uma estrutura de formação tendo por base a 
escuta pedagógica, a construção da história e projeto de vida, na expecta-
tiva que nos levassem a compreender mais profundamente quem somos, 
quem são os alunos com quem convivemos. Trabalhar com história de vida 
nos faz integrar a reflexão sobre as preocupações existenciais dos apren-
dentes jovens e adultos, incluindo o exercício profissional, as problemáticas 
de posicionamento da vida cotidiana, as ações em sociedade, as questões 
ligadas à própria identidade (JOSSO, 2004). Como método, adotamos a 
formação-ação (GALVANI, 2011). Os professores, vivenciando a escuta pe-
dagógica e a história de vida, realizaram, inseridos no processo formativo, 
o planejamento e desenvolvimento de ações junto a alunos, numa espécie 
de projeto experimental, que nos permitisse a reflexão conjunta sobre as 
propostas para posterior integração ao planejamento de 2015. 

3.1 AS BASES DE NOSSO CENÁRIO

Em nossos referenciais teóricos estão Basarab Nicolescu (1999), so-
bre a Transdisciplinaridade; Edgar Morin (1990; 2000) sobre o pensamento 
complexo; Maria Cândida Moraes (2008) sobre a Biologia do Conhecer, 
complexidade e transdisciplinaridade em educação; Paulo Freire (1987), 
como base para uma educação dialógica e libertadora; Ruth Cavalcante 
(2007) e Cesar Góes (2011), sobre a Educação Biocêntrica; Marie-Christine 
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Josso (2004), sobre histórias de vida e formação; Leonardo Boff que nos 
inspira de diferentes maneiras, mas destacamos o cuidado, como algo que 
nos faz humanos; David Bohm (2005) especialmente em seu ensaio sobre o 
Diálogo e as redes de convivência. Há tantos outros que foram nos instigan-
do, inspirando, transformando, compondo nosso fazer pedagógico, nossa 
maneira de perceber/conceber o mundo, de nos fazermos educadores. 

A transdisciplinaridade, para nós, é uma atitude perante a vida, pe-
rante o conhecimento, que transcende as disciplinas e busca o que cha-
mamos de sabedoria, uma forma integrada e integradora de conceber-se 
e agir no mundo, alicerçada na ética, na reverência à vida, na convivência 
amorosa, na ação pelo bem comum (ARNT, 2010).

Na organização das atividades, de acordo com os objetivos, har-
monizamos a vivência, a reflexão, o diálogo e a criação. É na integração 
destes quatro “tipos” de ações que respeitamos a mulditimensionalidade 
humana presente em cada aluno e no professor. A vivência, de acordo com 
a Educação Biocêntrica (GOES, 2011), é uma prática educativa que integra 
o corpo, nutre o ser, gera vida. Fortalece a identidade e os vínculos do ser 
consigo mesmo, com o outro, com a totalidade. Não tem ponto de chegada, 
transborda o instante vivido e propicia qualidade de presença. Impele à 
consciência, ao saber, ao diálogo, ao encontro. A reflexão é o pensar so-
bre o pensamento, buscando sentido, vínculo com a própria vida. Auxilia 
na auto-organização, quando, no processo de aprendizagem, encontramos 
uma nova ordem. O diálogo é o que nos permite aprender com o outro, 
compreendendo sua lógica de pensamento, única. Nas práticas educativas 
consideramos o diálogo conosco mesmo; com o outro – aluno/professor, 
com autores; com diferentes linguagens. E a criação, que parte do processo 
de auto-organização, permite a sistematização, o ‘saber que eu sei’, que se 
transforma em ação autoral.

3.2. PROPÓSITOS

Temos por objetivo da formação, fortalecer os vínculos entre pro-
fessores e entre professores e alunos. A escuta pedagógica se propõe ainda 
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à abertura da escola à sociedade e ao desenvolvimento do protagonismo 
cidadão. Ouvindo os jovens, seus interesses, sua percepção da realidade, 
os professores poderão propor atividades de inserção e transformação so-
cial, possibilitando aos alunos a aprendizagem da cidadania por meio da 
vivência junto à comunidade à qual pertencem. Eis um item em aberto, que 
será delineado à medida que tivermos os primeiros círculos de diálogo com 
toda a comunidade de alunos, no decorrer de 2015.

3.3. NOSSO JEITO DE CAMINHAR: MÉTODOS DA FORMAÇÃO

Em escala maior, nosso método formativo pauta-se na formação
-ação. Inspiramo-nos em Pascal Galvani (2011), que parte da necessidade 
da reforma do pensamento (MORIN, 2000) e pergunta: como formar os 
formadores? Quem poderá formá-los? 

Galvani (2011) nos traz a necessidade de uma formação que seja em 
si mesma uma experiência da complexidade, implicando a auto-referência 
e a co-construção sistêmica dos saberes. Ressalta a reflexão colaborativa 
entre os professores como um meio que favorece a  religação e transfor-
mação dinâmica da prática e da teoria, reconhecendo a interdependência, 
os movimentos retroativos e recursivos que nos fazem perceber as tramas, 
os efeitos que retroagem sobre as causas e os produtos que modificam in-
formacionalmente os processos que os geram. Desta reflexão colaborativa 
emergem nossas ações, numa proposta de irmos além dos saberes que re-
duzem e fragmentam a realidade, que consideram os objetos como se fos-
sem isolados, separados dos sujeitos que com eles interagem. Para as for-
mações, considerando a complexidade, este autor sugere uma base ternária 
que relaciona a explicação, a compreensão e a ação. A explicação significa 
dispor de meios intelectuais teóricos que permitam uma análise abstrata, à 
distância do objeto estudado. A compreensão é ter consciência do próprio 
ponto de vista. A ação significa voltar à experiência vivida dos fenômenos, 
na interação concreta, integrando explicação e compreensão.

Assim, organizamos a formação dos professores como um movi-
mento de estudos teóricos sobre a temática; a compreensão, facilitada 
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pelas atividades vivenciais, que incluem o corpo, os sentimentos e a cog-
nição; e a ação (criação), constituindo-se como o planejamento e o desen-
volvimento de ações junto aos alunos. 

Além das características metodológicas já destacadas, ressaltamos, 
ainda como parte da abertura, diálogo e flexibilidade, a discussão da estru-
tura do curso com os professores. Mesmo tendo sido planejada detalhada-
mente, a proposta é apresentada no momento do acordo de convivência 
(CAVALCANTE, 2007), com a possibilidade de rearranjos em consonância 
com a receptividade e demandas que surjam no percurso. Para tanto, ini-
ciamos as atividades conversando sobre objetivos, justificativas, roteiros, 
bem como sobre os detalhes de ritmos e tempos e como, ao longo do pro-
cesso de formação, podemos também fazer os ajustes necessários, atenden-
do a emergências e a ecologia da ação. Edgar Morin (1990) nos diz que, 
pela ecologia da ação compreendemos que uma ação, tão logo seja iniciada, 
escapa das intenções de quem a projetou, estando sujeita aos imprevistos, 
incertezas, inesperados, emergências. É desta maneira que vamos incluin-
do, na rotina da formação, as noções apreendidas da complexidade. 

Em nosso método, nas práticas educativas, observamos a multidi-
mensionalidade humana, ou seja, reconhecemos a aprendizagem como um 
processo integrado, envolvendo corpo, emoções, sentimentos, pensamento, 
criação. Consideramos que na formação-ação, é fundamental vivenciarmos 
as propostas e, somente então, criarmos situações de prática, reconhecendo 
o que faz sentido, respeitando o estilo e o jeito de atuar de cada um. 

Juntamente ao ‘cultivar o tempo de ser’ (ARNT, 2010), refletin-
do sobre a integração do ser propiciada pelo silêncio interior, pela au-
toconsciência, pela qualidade de presença, permitimo-nos experimen-
tar a lentidão, considerada metodologicamente um fator essencial. 
Cuidando-se da “lentidão”, há uma atenção especial à organização de te-
mas, às propostas de atividades, aos tempos. O tempo, para nós também 
é multidimensional. Integramos o tempo cronológico (Cronos), como o 
tempo marcado pelos relógios. É um tempo que nos permite o encon-
tro, a convivência, a formação coletiva. Paralelamente, identificamos o 
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tempo interior (Kairós), diversificado, não-linear. É um tempo indivi-
dual, que não obedece a calendários ou cronômetros. É o tempo íntimo 
no qual ocorrem os processos de aprendizagem, de auto-organização. 
Representam instantes em que as dimensões teórica, prática e poética da 
vida entram em relação de sentido (GALVANI, 2011). Juntamos a estes, 
o tempo cíclico. Observamos que na natureza tudo acontece em ciclos: 
dia/noite; estações do ano; fases da lua. São ciclos que se repetem, em-
bora sejam sempre diferentes. Podemos pensar em nossa aprendizagem 
também como algo que se dá em ciclos, como se déssemos voltas, acu-
mulando experiências, ressignificando diálogos, leituras, reflexões, nos 
reconstruindo, amadurecendo, enquanto continuamos simultaneamente 
sendo os mesmos. Reconhecer a dimensão cíclica do tempo nos possi-
bilita um olhar mais sereno em relação a necessidades e urgências, na 
tentativa de compreender mais profundamente os processos formativos 
e de aprendizagem, percebendo nossa lentidão e a necessidade de “dar-
mos voltas” para que possamos incorporar o que estudamos, para que 
possamos compreender e agir coerentemente. 

Ao destacarmos o sagrado como um dos aspectos considerados na 
escolha de cenários de aprendizagem, definimos, entre as prioridades, a 
busca de sentido, a articulação profunda de cada leitura e atividade com 
nosso interior, com nossa prática, com nosso cotidiano. 

Na organização dos roteiros, é importante a harmonização das ati-
vidades, num encadeamento que permita uma dança entre as múltiplas di-
mensões humanas, com espaço privilegiado para os diálogos, expressões, 
sistematizações. Há um dito popular que diz que a ‘pressa é inimiga da per-
feição’. Observamos que muitas vezes o planejado inclui mais atividades do 
que damos conta, com a consistência e a interação requeridas. Abrimos mão 
da quantidade, buscando um equilíbrio que permita concluirmos ciclos que 
incluam o contato com novas informações, as interações/diálogos, as vivên-
cias e o momento de sistematização e partilha. Também há um cuidado es-
pecial para os momentos de finalização de atividades, os rituais de encerra-
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mento e avaliação que nos auxiliam a ter consciência do vivido individual e 
coletivamente. 

Como as temáticas, escolhidas conjuntamente entre formadores e 
Secretaria de Educação, estão intrinsecamente relacionadas à metodologia, 
descrevemos brevemente a seguir os conteúdos de cada módulo.

3.4. ESTRUTURA DA FORMAÇÃO: SOBRE TEMAS E COMPROMISSOS

A formação tem sua carga horária total estimada em 98 horas, em 
duas etapas. A primeira etapa é constituída de 4 módulos de 14 horas cada, 
com encontros mensais e já foi concluída. A segunda etapa, com 3 módu-
los, também de 14 horas cada, acontecerá no primeiro semestre de 2015.

A. Escuta, escuta pedagógica, diálogo 

Este módulo tem a escuta por tema gerador. Estudamos diferentes as-
pectos do escutar, incluindo a escuta sensível (Barbier, 2007) e atenta (ARNT, 
2010). Entendemos escuta sensível e atenta como um meio pelo qual pode-
mos sair de nosso ponto de vista, sempre parcial, incompleto, fragmentado e 
fragmentador, reducionista e redutor. É um meio de compreendermos onde 
estamos, articulando o contexto, o global, a multimensionalidade e o com-
plexo. Por meio da escuta podemos perceber a multirreferencialidade da 
realidade, como os diferentes pontos de vista se entrelaçam, aparentemente 
contraditórios, mas complementares entre si. A escuta atenta pressupõe um 
‘ouvir mais devagar’ para ouvirmos também o inaudível, acostumando-nos 
a sentir e pensar os detalhes sutis da fala do outro. 

A partir do estudo sobre a escuta, vivenciamos o círculo de cultura, 
para a criação coletiva do conceito de escuta pedagógica. Círculo de cul-
tura, fundamentado na obra de Paulo Freire (1987) é um espaço circular 
de expressão do ser, reflexivo e participativo. Nele, de acordo com Ruth 
Cavalcante (2008), cada um é reconhecido como individualidade imersa 
no coletivo. Realizando um levantamento do universo vocabular dos pro-
fessores, busca-se a circulação de sentidos e ideias, estimulando-se a ex-
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pressão de todos, sem necessariamente a preocupação de estabelecer verda-
des, mas de contemplar as diferentes maneiras de entender o tema gerador, 
sistematizando-se, também conjuntamente, o que foi expressado.

Na sequência estudamos o diálogo, conforme concebido por Paulo 
Freire (1987) e David Bohm (2005). 

São objetivos deste módulo: vivenciar diferentes dimensões da escuta: 
escuta de si, do outro, do meio onde estamos; perceber/experimentar o signi-
ficado da escuta sensível e atenta; conceituar escuta pedagógica, vivenciando 
o círculo de cultura; estudar/refletir sobre o diálogo e suas implicações nos 
cenários educativos de EJA; planejar uma ação de escuta pedagógica com um 
grupo de alunos, para ser desenvolvida antes do próximo módulo.

B. História de vida 

Este módulo foi realizado no Campus Experimental de Pacoti da 
Universidade Estadual do Ceará, permitindo que ficássemos juntos nos 
dois dias de formação. Como a temática era história de vida, acordamos a 
imersão que nos permitiria um aprofundamento nas vivências e o fortale-
cimento dos vínculos entre os participantes.

De acordo com Josso (2004), os espaços formativos acolhem pessoas 
com expectativas relacionadas a problemáticas da vida cotidiana, na escola 
ou fora dela; a ações numa sociedade que está permanentemente em movi-
mento, necessitando a compreensão da natureza dessas mutações. Assim, 
segundo a autora, o projeto de formação deve incluir a temática da exis-
tencialidade associada à identidade – caminho para si e para os outros -, e 
integrar a reflexão sobre a história de vida. Para Lopes, Hernandez, Sancho 
e Rivas (2013) a experiência de cada dia é uma fonte de conhecimento de 
si, do outro e do mundo. As escolas são lugares de ação coletiva organizada, 
que se apoiam em uma interação interpretativa, feita de relações e histó-
rias passadas e presentes. Mas a esta ação e a esta interpretação raras vezes 
corresponde uma consciência coletiva. Afirmam também que na maioria 
das vezes os sujeitos realizam seu trabalho, vivendo sua história pessoal 
privadamente. Nesta perspectiva, contar a si mesmo e aos colegas a própria 
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história, reconhecer as qualidades pessoais e socioculturais nos humaniza, 
nos faz visíveis, nos faz saber que existimos para os demais.

Ao incluirmos a história de vida, com posterior narrativa, tínhamos 
por objetivo criar laços de participação, solidariedade e empatia entre os 
professores, ao mesmo tempo em que valorizamos a memória e transfor-
mamos as situações e acontecimentos em experiências formadoras (JOSSO, 
2004), ou experiências que se transformam em fonte de aprendizagem e re-
flexão sobre a prática, sobre a vida. 

É importante, ao trabalharmos com histórias de vida, cuidarmos do 
cenário. Sem dúvida, após o primeiro módulo, somos mais atentos à escuta 
de nós mesmos e do outro. Rememorar momentos marcantes após instantes 
de introspecção, sentados ou andando lentamente, apresentar um objeto que 
tenha significado especial e fazer um álbum com aspectos de nossa vida são 
algumas das estratégias que utilizamos com os professores e que se trans-
formaram posteriormente em narrativa, que foi escrita antes do 3º módulo.

C. Projeto de vida e educação 

Que vida desejamos viver? 
Com esta pergunta iniciamos o 3º módulo, adentrando o ‘portal da 

consciência’, encontrando no caminho palavras geradoras, representando 
valores, sonhos, situações. Anotando as palavras que possuíam algum sig-
nificado, cada professor foi compondo seu projeto de vida. Qual o signifi-
cado da felicidade?  O que é qualidade de vida?

Qual a relação da escola, da educação, com o projeto de vida dos alu-
nos? Como aproximar a escola, as disciplinas do que faz sentido para eles?

Vivenciando a composição de nosso projeto de vida, fomos coleti-
vamente refletindo sobre as questões aqui colocadas, relacionando-as pos-
teriormente com textos de autores diversos, que tratam dos objetivos da 
educação.  Tínhamos por objetivo questionar nossos pressupostos sobre a 
função da educação, a partir da noção de um projeto de vida!
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D. Planejamento de ações e avaliação

O último módulo da primeira etapa foi dividido em dois momen-
tos. No primeiro, os professores, revendo todo o processo formativo, pla-
nejaram uma ação envolvendo história e projeto de vida com um grupo de 
alunos. Houve preferência por trabalharem em duplas ou pequenos grupos 
com o objetivo de trocarem ideias, refletirem conjuntamente, enriquecen-
do a experiência e apoiando-se uns aos outros. No segundo, cada um rela-
tou a experiência e fizemos uma avaliação da primeira etapa da formação.

4. APRENDIZAGENS DO CAMINHO

Na análise realizada, ao encerrarmos a primeira etapa da formação, 
destacamos,  na fala dos professores, alguns aspectos, que abordamos a seguir:

Abertura e diálogo - “a barreira criada entre os que sabem e os que 
recebem deve ser  ‘quebrada’ “. Com este comentário um dos professores 
destaca a abertura para discutirmos a proposta da formação. Mesmo reco-
nhecendo que num primeiro momento é difícil rejeitar uma roteiro plane-
jado, ao mantermos o diálogo aberto permanece a possibilidade de quebra 
de barreiras, ampliando-se papéis. Nem somos somente os que oferecem 
uma formação, nem somente os que recebem informações. A constância 
do espaço aberto à discussão da formação foi ressaltada como um ponto de 
convergência entre a temática da escuta e a prática da parceria na constru-
ção coletiva de nosso cenário educativo. Em outro comentário, é salientada 
a diferença entre “o professor que ‘vomita’ o conhecimento e o ‘educador’ 
que constrói a ponte entre o que eu sei e o que eu preciso propiciar - o ca-
minho para a aprendizagem”. 

Vivenciar, planejar, realizar, refletir - uma professora questiona 
“como desenvolver a criatividade do meu aluno se eu não fui preparada para 
isso na minha formação? Nessa formação nós vivenciamos a história de 
vida e assim podemos propor essa vivência para nossos alunos, adequando 
o que foi proposto à nossa realidade. É a primeira vez, em mais de 20 anos, 
que participo de uma formação assim.”. A formação-ação mostrou-se, em 
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diversos depoimentos, como um método importante, especialmente em se 
tratando de práticas inovadoras como a história de vida num contexto de 
EJA. Para os professores, realizar o planejamento depois de experimentar 
diferentes estratégias, dá segurança e liberdade para discernir as melhores 
opções, inclusive com relação aos receios naturais ao propor uma atividade 
fora do comum. Também foi destacada a importância da ação desenvol-
ver-se com um grupo de alunos, escolhido pelo docente, como um ensaio. 
Reforça a concepção de respeito ao tempo de aprendizagem do professor e 
a valorização da articulação teoria-prática como algo efetivamente parte da 
formação. Outro comentário analisa o espaço na formação para a conversa 
sobre as experiências com os alunos, a reflexão conjunta e a criação de um 
repertório ampliado pelas diferentes maneiras encontradas pelos colegas 
de colocar em prática a escuta, os círculos de diálogo e a história de vida. 
Outro professor, nestes momentos de reflexão, destacou o “medo e prazer 
ao sair da zona de conforto e ver outras possibilidades de ação”.

Aprendizagem para além da sala de aula - uma gestora que acom-
panhou a formação, mesmo sendo de outra escola, disse que, de início sen-
tia-se “resistente em estar aqui. Na gestão encontro-me naturalmente na 
condição de falar e não tanto de ouvir. Descobri a dificuldade em ‘ouvir’ 
e acolhi a proposta como avanço na vida”. Neste sentido, também foram 
destacados os momentos de “cultivo do tempo de ser”, de vivenciarmos a 
lentidão, desconectando-nos das atividades escolares, o que foi facilitado 
por estarmos em contato com a natureza e, mesmo sem ser proposital, num 
local com baixa qualidade de sinal de telefones celulares. Os instantes de 
silêncio, de andar vagarosamente, buscando uma ‘qualidade de presença’ 
também levou os professores a refletirem sobre a vida que levamos, sobre a 
‘correria’, sobre a falta de tempo ou a maneira como o cotidiano nos ‘carre-
ga’ sem que tenhamos consciência desta falta de atenção ao que somos, que 
vida queremos viver e o quê fazemos a cada dia.

Sobre a temática da formação – ouvimos de uma das professoras que 
“há muito tempo venho questionando o teor das formações de professores, 
principalmente enquanto participava desta atividade junto à Secretaria de 
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Educação. Sabia que estávamos fazendo algo que não atendia a necessidade 
dos professores. Agora entendo que precisamos de formação humana, algo 
ligado ao desenvolvimento do ser. Isso é interessante e desperta a vontade 
de participar, sem ser uma obrigação”. As conversas, nos estudos de textos 
ou nas exposições dialogadas, nos levavam constantemente a questões exis-
tenciais. Sem dúvida, o módulo sobre história de vida foi  o mais marcante, 
pois os relatos surpreendem, mesmo a professores que trabalham juntos há 
anos. “Convivemos mas não nos conhecemos...”, foi um dos comentários. O 
clima de respeito, nos levou à vivência da ‘escuta sensível e atenta’, ressigni-
ficando profundamente os estudos do módulo anterior. 

Criação de nossas próprias referências – no terceiro módulo, 
quando fomos planejar as ações com alunos, naturalmente, a partir do vi-
venciado, os professores construíram os requisitos para criar um cenário 
adequado ao trabalho com histórias de vida. Reportamo-nos à experiência 
de cada um, aos saberes consolidados. Não estávamos em formação para 
ensinar os professores a exercerem suas atividades pedagógicas, mas para 
juntos refletirmos sobre pontos que não fazem parte das formações iniciais. 
Acrescentamos a oportunidade de narrativa textual das práticas, incluso na 
segunda etapa, como fator importante para desenvolvermos o potencial de 
autoria, de refletirmos e registrarmos, criando referências do próprio con-
texto municipal, capazes de inspirar outros colegas a desenvolverem ativi-
dades sobre história de vida e a também relatarem suas práticas.  

Alguns flashes das experiências com alunos – das narrativas dos 
professores, durante os módulos, destacamos, como flashes do potencial do 
trabalho com a escuta pedagógica e história de vida em EJA, dois comentá-
rios. O primeiro, de uma escuta pedagógica realizada no escopo do projeto 
“Cultivando Valores”, com um grupo de alunos, quando foi colocada a ques-
tão:  qual a importância de Horizonte e do CEJAH na vida de vocês? Após 
os primeiros relatos, que iniciaram timidamente, um menino de 17 anos 
tocou a todos com sua experiência de vida, auxiliando a mãe, dependente 
química e refletindo que desejava para si uma vida diferente. Outro aluno, 
ouvindo com muita atenção, contou que sua situação era semelhante, mas 



1494 ANAIS VII INCREA - Forum Internacional de Inovação e Criatividade
II RIEC - Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas

que não tinha tanta clareza de querer ser diferente, pois estava avançando na 
mesma direção. O depoimento do colega, no entanto, despertou nele  a re-
flexão e um movimento de solidariedade, repercutindo em todos os presen-
tes sobre a necessidade de aprofundamento dos vínculos na escola. Com os 
professores comentamos a diferença entre uma escuta atenta com um aluno 
específico, que necessita de apoio e a escuta pedagógica, que a todos ensina, 
indiscriminadamente, tornando a escola uma comunidade viva, humana, 
geradora de laços que auxiliam a viver a vida que desejamos viver. 

5. CONSIDERAÇÕES ENQUANTO CONTINUAMOS A CAMINHAR

Vamos seguindo, agora um grupo bem maior para o diálogo e as deci-
sões sobre cada passo. Descobrimos juntos que podemos inovar sem medo, 
se houver um espaço sempre aberto à escuta, à reflexão conjunta, à partilha 
de realizações, de inquietações, de descobertas. Como disse uma das pro-
fessoras: ao percebermos a fala autêntica do outro, cresce nossa responsa-
bilidade não só para escutar sensível e atentamente, mas também para falar. 

Por enquanto, ficamos com uma frase de efeito da professora: “nos 
preparando para escutar, aprimoramos nosso falar. Cuidando de nosso fa-
lar, estamos mais aptos a escutar com acolhimento e atenção.”  E refletimos: 
o que pode acontecer quando incluirmos, implícita e explicitamente, em 
nossos planejamentos, a escuta pedagógica?
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La interdisciplinariedad su impacto en el 
conocimiento de la historia local y la comunidad 

mediante La actividad física

Xiomara Cabrera- Fernández

RESUMEN

El trabajo resultado de una investigación-acción sobre identidad nacional y procesos de 
socialización, incluye la preservación patrimonial y La Historia como prioridades nacio-
nales y locales,mediante una  concepción interdisciplinaria en la asignatura de Historia 
en el ciclo básico de diversas carreras, especialmente la Educación Física, siendo uno de 
los pilares básicos para el proceso de formación del profesional. Se valora la concepción 
interdisciplinaria de la asignatura Historia para los profesionales de las carreras en su 
mayoría técnicas. Se presenta un análisis del nexo de la asignatura Historia en función de 
los problemas profesionales en el contexto nacional y local. Se desarrollan ciclos de acti-
vidadesfísicas, deportivas y culturales para bienestar comunitario con recreación sana que 
garantice elevación de calidad de vida e  impacto social, a partir del uso de la herramienta 
interdisciplinaria. Responde a normativas de la Educación Superior en la comunidad. Se 
inició con 100 estudiantes de Ingeniería Industrial, Mecánica, Informática, Historia y Es-
tudios Socioculturales,dirigidos por profesores y especialistas.Su Problema¿Cómo contri-
buir a preservar el patrimonio y conocimiento de la Historia Local, Nacional con enfoque 
interdisciplinario?Se realizó una caracterización de potencialidades y necesidades comu-
nitarias, diagnóstico e dimensión investigativa, académica y extensionista.Aplicación de 
encuesta de satisfacción y deseo. Posibilitóel conocimiento de situaciones económicas, so-
ciales, culturales, instituciones, espacios educativos, programas, medios de información,-
comunicación, tradiciones, prácticas culturales, servicios asistenciales, prevención, grupos 
religiosos o cultos). Como resultado relevante, defendieron dos tesis de maestría,  un di-
ploma de pregrado, y relatorías, por lo que se corroboró que  puede ser aplicable en todas 
las Universidades y Comunidades de cualquier territorio, con el logro interdisciplinario, su 
masividad incidió  en la calidad de vida de la comunidad. 

Palabras claves: Interdisciplinariedad. Historia Local. Comunidad. Actividad Física.

INTRODUCCIÓN

Se presenta un trabajo sobre el impacto de la interdisciplinariedad en 
el conocimiento de  Historia Local y Comunidad.
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Se basa en el concepto de la interdisciplinariedad con una inter-
relación entre cada una de las asignaturas que se relacionan con los co-
nocimientos, habilidades   y valores en la enseñanza de laHistoria Local 
y Comunidad,  precisando la relación que hay entre las asignaturas de 
Historia y Educación Física con el objeto propio de cada asignatura. 

El mismo responde  a las normativas de la Educación Superior en la 
comunidad,  especialmente en la localidad, a partir de los planteamientos 
del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, en el Lineamiento 137 
de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución destacando la 
necesidad de: Continuar fomentando el desarrollo de investigaciones so-
ciales y humanísticas sobre los asuntos prioritarios de la vida de la socie-
dad,… así como  las prioridades nacionales establecidas por el Ministerio 
de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente para los años 2011-2015, en la 
No. 3 Identidad nacional y los procesos de socialización, en el inciso 3.2,se 
incluyeLa Historia de Cuba y en particular la Historia de la Revolución 
cubana, como una de las prioridades nacionales. 

Existen  concepciones sobre la interdisciplinariedad que pueden ser 
focalizadas desde los más variados enfoques, que van desde lo esencialmen-
te operatorio, lo epistemológico, lo procedimental, a lo general didáctico y 
pedagógico, y que se encuentran entre otros, en las obras de y postulados de  
Pieget (1970), Jantsch, E. (1980), A Rodríguez, A. (1985), UNESCO (1987), 
Vigil, C. (1996) “eje metodológico de la integración” (189:31), Fiallo, J. 
(1996),  Rodríguez, T. (1997) , Valcárcel, N. (1998), Perera, F. (2000).

Estudiosos del tema lo han abordado teniendo en cuenta aspec-
tos asumidos en el trabajo como Ávila-Funes, José Alberto; Gray-Donald 
Catherine; PalletteHélène sobre Estadísticas a propósito del día internacio-
nal de las personas de la tercera edad. (CHANEY LA, 2000). Propuesta 
de un análisis ético e interdisciplinario para diseñar y evaluar las políticas 
públicas y (CHÁVEZ SAMPERIO; LOZANO DÁVILA, 1995, 2003). La    
actividad  física y  el deporte en el adulto mayor y Zuluagar Unas Gotas: 
Reflexiones sobre la historia local. 
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El concepto de interdisciplinariedad asumido es aquel que se expresa 
como soporte básico de la didáctica de la Educación Avanzada, como con-
secuencia de establecer la cooperación entre los procesos: didácticos, do-
centes, investigativos y directivos o generales, para el tratamiento y solución 
de un problema científico-profesional: la enseñanza integrada de las cien-
cias, lo cual significa, la articulación e integración de conocimientos; asumir 
puntos de vista, métodos, habilidades y valores, etc. (VALCÁRCEL, 1998).

La interdisciplinariedad es una ruptura epistémica entre el fragmen-
tismo del contenido de las asignaturas aisladas para obtener una relación 
compleja y esencial donde se manifiesta la relación y sistematicidad de los 
contenidos de las diferentes asignaturas, por lo que presupone la integra-
ción de los saberes, el protagonismo de los estudiantes, la dirección de los 
profesores y de esta forma lograr soluciones a las situaciones problemáticas 
que se puedan afrontar el objeto del contenido de cada asignatura relacio-
nada con el objeto de la profesión.

La flexibilidad curricular posibilita la participación activa de los es-
tudiantes de acuerdo a sus intereses y necesidades, la mediación del profe-
sor dirigida a la solución de los problemas que la interrelacionaran con las 
asignaturas develando así los conocimientos, las habilidades y los valores lo 
que exige un alto nivel de preparación y creatividad por parte de los docen-
tes en el proceso de la formación curricular.

En la concepción interdisciplinaria el profesor debe facilitar la inte-
gración en el tratamiento de todos los contenidos y posibilita la pluralidad, 
la convivencia con diversas opiniones, el trabajo participativo, el dialogo 
sin verticalismo, el debate franco, la defensa de los principios y sobre todo 
el protagonismo estudiantil. Esta no puede ser resultado de la actividad 
espontánea de un solo profesor, sino tiene que sentar las bases para una 
estrategia de enseñanza aprendizaje centrada en el alumno, meditada, ins-
trumentada y ejecutada por el colectivo pedagógico.

La interdisciplinariedad se presenta como un principio nuevo de reor-
ganización epistemológica de las disciplinas científicas y en esta concepción 
interdisciplinaria necesariamente tiene que existir un enfoque de interacción 
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de las disciplinas científicas, de sus conceptos directrices, de su metodología, 
de sus procedimientos y de sus datos en la organización de la enseñanza.

La concepción interdisciplinaria que se asume en este trabajo se basa 
en los conceptos de Fiallo (2000), al considerar la interdisciplinariedad 
como un proceso y una filosofía de trabajo, es una forma de pensar y proce-
der para conocer la realidad objetiva y resolver cualquiera de los complejos 
problemas que se plantean.

El profesor debe conocer el papel de su asignatura en su currículo y 
sus nexos con el resto de las asignaturas, y reconocer su rol en la formación 
del profesional que aspira formar.

Las relaciones interdisciplinarias son una vía para incrementar la 
calidad del proceso de formación (FIALLO,1996) pero teniendo en cuenta 
líneas directrices y estas son: El sistema de hechos, fenómenos, conceptos, 
leyes y teorías (conocimientos) la del desarrollo de las habilidades inte-
lectuales, prácticas y de trabajo docente (habilidades) y la del sistema de 
valores morales (valores).

 En la concepción de lo antes planteado los protagonistas fundamen-
tales son los estudiantes  con la acertada dirección de los profesores, téc-
nicos y especialistas en el desarrollo, enriquecimiento y consolidación del 
conocimiento de la historia local, y la preservación del patrimonio, a través 
de un proceso interdisciplinario que lleve como acciones esenciales: activi-
dades físicas, la recreación sana la actividad deportiva y las actividades cul-
turales, donde se garantice la elevación de la calidad de vida y el  impacto 
social en el desarrollo local.

En este trabajo se asume la definición dada por Perera  al referir 
que la interdisciplinariedad es “… la interacción entre dos o más discipli-
nas, producto de la cual las mismas enriquecen mutuamente sus marcos 
conceptuales, sus procedimientos, sus metodologías de enseñanza y de 
investigación” (PERERA, 2000, p. 37).

En la propuesta interdisciplinaria de la asignatura de Historia  en 
el ciclo básico en  las  carreras de Prestación de servicios (Ingeniería 
Mecánica, Ingeniería Informática,  Ingeniería Industrial, Estudios 
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Socioculturales, Economía), se escogió la asignatura de: educación Física 
porque  es la que tributaesencialmente para el contenido de la asignatura 
de Historia al combinarla en su enseñanza con una serie de acciones 
deportivas y culturales, esta relación se establece desde un análisis de 
los temas de los contenidos de Historia  y los contenidos que están en  el  
ciclo deportivo de los estudiantes.

Contribuirá al acercamiento de las comunidades en la profundizaci-
ón del conocimiento de la Historia local, (situaciones económicas, sociales, 
culturales, territorial, espacio o terreno que ocupan las comunidades, insti-
tuciones o espacios educativos y culturales, deserción escolar, las misiones 
o programas presentes en la Comunidad, medios de información y comu-
nicación, las tradiciones y prácticas culturales presentes en la comunidad, 
los servicios asistenciales y de prevención los grupos religiosos o de culto) 
así como la elevación de la calidad de vida con una recreación sana con 
actividades físicas, deportivas y culturales para el bienestar de todos. 

De ahí que su dimensión seaSocio-geográfica. Socio-histórica. 
Socio-Educativa y cultural. Socio-recreativa y deportiva. Socio-Asistencial. 
Socio-Religiosa y de cultos. Socio-política.  Socio-laboral.  Y Académica.

PROBLEMAS A RESOLVER. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

La investigación responde a solucionar problemas con un trabajo 
sistemático, entre ellos:

Aumentar el conocimiento de la Historia Local y Nacional, 
al fomentar investigaciones sobre las mismas, mediante estudios 
interdisciplinarios. 

Contribuir a la preservación del patrimonio, a través de una rela-
ción interdisciplinaria.

Llevar la universidad a la comunidad y  viceversa e integrar a ambos 
al trabajo  recreativo, físico, deportivo y cultural.

Lograr la incidencia directa  en la comunidad para el logro de una vida 
saludable a través de actividades físicas, recreativas deportivas y culturales.
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Atender y concientizar en la práctica de actividad física con los obe-
sos, diabéticos, adultos mayores,  e hipertensos que conlleven al mejora-
miento de la salud.

OBJETIVOS GLOBALES:

•	 Contribuir a la mejora de  la pertinencia de la calidad de vida 
en la comunidad universitaria y la local con una concepción 
interdisciplinaria. 

•	 Lograr el impacto social en la comunidad, a través de actividades 
físicas, recreativas, deportivas y culturales que tributen al conoci-
miento  de la historia local y nacional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

•	 Implementar un sistema interdisciplinario con asignaturas como 
la educación Física para a la realización de  actividades físicas, 
deportivas  recreativas y culturales a partir de un estudio de la 
historia local, nacional así como del patrimonio para el bienestar 
comunitario.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: BREVE RESEÑA PARA LA APLICACIÓN 
DEL PROYECTO COMUNITARIO

La investigación se adecua a las condiciones histórico concretas de 
cada localidad, comunidad, por lo que el elemento de creación es impres-
cindible, así como la utilización de instrumentos efectivos. En su ejecución 
se tiene en cuenta la experiencia de: especialistas,  historiadores, médicos, 
profesionales de la cultura física y todos aquellos que pueden incidir con su 
experiencia en el trabajo interdisciplinario. 

Debido a la enorme influencia que ha tenido en el  trabajo 
Comunitario la práctica del moderno desarrollo tecnológico, varios estu-
dios científicos demuestran que  puede contribuir a una vida más larga 
y sana en mayor medida que cualquier otro factor, además del papel que 
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puede desempeñar la actividad física en la prevención de las enfermedades 
físicas (obesidad...) y las mentales (depresión y estrés) también pueden en-
riquecer considerablemente la vida social y el desarrollo de las capacidades 
sociales que  favorece al bienestar de las comunidades.

Una de las acciones ciudadanas que tiene una gran importancia es la 
labor comunitaria que no es otra cosa que ser solidarios con otras personas, 
con su propia comunidad o con uno mismo hacia la cual van dirigidos todos 
los esfuerzos para acometer una determinada obra o labor. El trabajo inter-
disciplinario se puede aplicar para solucionar problemas y aliviar carencias.

En el trabajo comunitario todas las disciplinas pueden tributar al en-
focar aspectos ontológicos, epistemológicos y teóricos, analizando la perti-
nencia de su valoración e incorporación en las diferentes ciencias sociales y 
humanas, desde una perspectiva interdisciplinaria.

Aproximación a algunos de los  parámetros a tener en cuenta  
para elaborar acciones interdisciplinarias para el conocimiento de la 
comunidad.

La aplicación consecuente de algunos de estos parámetros puede 
ayudar de forma considerable en la elaboración y su aplicación en cualquier 
comunidad, se pueden referir los siguientes: 

Jerarquización de las potencialidades y necesidades de la comuni-
dad:Jerarquizar se  dará un orden o grado al problema objeto del proyecto, 
en este caso se tratará de organizar las diversas potencialidades y problemá-
ticas en un orden referido a su importancia, teniendo en cuenta las prime-
ras debilidades planteadas en el proyecto.

Diagnóstico de la necesidad detectada para su atención:En esta sec-
ción se realizará una breve descripción del problema seleccionado, su efecto 
sobre la comunidad y la relevancia que tiene para sus habitantes. Para ello se 
recomienda la  aplicación de  un modelo de encuesta, entrevista, observación 
directa o indirecta, para detectar las necesidades prioritarias de la  comunidad.

Investigación e inducción teórica:Se basará la investigación en un 
análisis documental y las bases teóricas que representa el proyecto, es decir 
a la conceptualización general de la propuesta. 
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Determinante en el éxito del proyecto son los aspectos sociales pues 
son componentes esenciales de cada comunidad y están conformados a 
nuestro juicio por ocho indicadores fundamentales que permiten conocerla:

Socio-geográficos: (territorial) definir los límites que posee la co-
munidad de estudio, por el sur, por el norte, por el este y oeste, así como 
vías de transporte y acceso a la comunidad. Tipología de las viviendas en 
la comunidad y servicios con que cuenta. Características del paisaje, clima, 
vistas, vegetación, fauna. Elementos naturales que protegen y factores que 
contaminan o degradan el ambiente.

Socio-históricos entre ellos: Características y uso del espacio o ter-
reno antes de la ocupación por la comunidad. El proceso de fundación de 
la comunidad Personajes y hechos relevantes que forman el patrimonio de 
la comunidad Luchas organizadas acontecidas en la comunidad. 

Socio-Educativo y culturales: tales como Instituciones o espa-
cios educativos y culturales. Deserción escolar. Las misiones o progra-
mas presentes en la Comunidad. Medios de información y comunicación. 
Tradiciones y prácticas culturales presentes en la comunidad.

Socio-recreativos: se encuentran las actividades recreativas que re-
alizan en la comunidad. Organizaciones y equipos deportivos de la comu-
nidad. Instalaciones o espacios que dispone la comunidad para actividades 
recreativas y deportivas. Estado y uso de las instalaciones recreativas y de-
portivas. Actividades recreativas y deportivas e intercambio con organiza-
ciones y otras comunidades.

Socio-Asistenciales: (Salud) Servicios asistenciales y de prevención 
que se prestan en la comunidad. Espacios y programas relacionados con la 
salud. Enfermedades más frecuentes. Sectores de riesgos de la comunidad. 
Espacios alternativos de salud, naturistas, homeopáticos.

Socio-Religiosos y cultos: lo conformarán los grupos religiosos o de 
culto existente en la comunidad, especificando qué tipos de inclinaciones re-
ligiosas están presentes en la comunidad. Tipo de edificaciones religiosas y 
de culto existente en la comunidad. Expresiones mágico-religiosas, creencias.
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Socio-políticos: Niveles y tipos de participación comunitaria en la 
toma de decisiones y las formas que tiene para resolver las distintas pro-
blemáticas que están presentes. Tipos de agrupaciones y organizaciones 
políticas presentes. Estrategias organizativas para solicitar ante institucio-
nes servicios comunitarios. Instituciones públicas y privadas que realicen 
programas en la comunidad. 

Socio-laborales: (Económicos) para esto es necesario tener en 
cuenta: Lugar de procedencia de los habitantes en la comunidad. Número 
aproximado de habitantes en la comunidad. Actividades económicas que 
se realizan en la comunidad: Medios de abastecimiento de la comunidad. 
Actividades artesanales existentes. Empresas comunitarias, asociativas y fa-
miliares, cooperativas y microempresas. Edificaciones, maquinarias y equi-
pos sin uso relacionados con el aspecto laboral. Organismos que apoyen y 
financien actividades laborales en la comunidad. Agrupaciones o centros 
comunitarios que capacitan o forman para la actividad laboral. Agencias de 
empleo y atención a la población desocupada o sin actividad laboral. 

 Los mismos deben ser investigados exhaustivamente para que pue-
dan ofrecer información precisa del objeto de estudio; en estos momentos 
del origen los datos son simples y concretos, esencialmente descriptivos.

ZLograr el desarrollo de procesos con carácter integral de la acti-
vidad física, el deporte, la recreación sana y el trabajo por rescatar y pre-
servar los valores patrimoniales.Elaborar acciones que contribuyan a  la  
preservación de valores que definen la historia de cada país. Determinar 
en la sociedad los valores del patrimonio que hacen singular los procesos 
en cada nación. Preparar a la sociedad  para enfrentar los cambios que de-
ben hacerse en el conocimiento, rescate y preservación de los valores pa-
trimoniales. Sistematizar las coordinaciones de trabajo con los Organismos 
y Organizaciones, interesadas en la participación y apoyo al proyecto.
Ampliar la diversificación y calidad de las ofertas recreativas en  la comuni-
dad.Continuar incrementando, los medios e implementos con esfuerzos y 
recursos locales, para el desarrollo de los diferentes programas de la recre-
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ación.Continuar trabajando en la formación de recursos humanos a tono 
con las condiciones actuales y los requerimientos de los territorios. 

Ampliar, perfeccionar y consolidar la Cultura Física y el Deporte en 
la comunidad  como uno de los elementos fundamentales en el bienestar 
de la población. Impulsar el crecimiento sostenido de las opciones depor-
tivo-recreativas; de forma tal que reafirme el sentido de pertenencia y a la 
vez que contribuya a la formación de valores éticos, morales y  patrióticos.

Nos preguntaríamos ¿por qué realizar la actividad patrimonial en la 
comunidad con enfoque interdisciplinario?

Las localidades representan un valor  patrimonial arquitectónico 
comprendido desde  un edificio o varios, o las ruinas de los mismos que 
han adquirido un valor cultural o emocional, físico o intangible, histórico 
o técnico, Así como su  contribución a la diversidad y riqueza de las ci-
vilizaciones y culturas, los conocimientos tradicionales, etc. Por lo que se 
acometerán una serie de acciones a desarrollar en la comunidad, entre ellas:

a) Practicar y revitalizar las tradiciones y costumbres culturales, 
idiomas, sus ceremonias espirituales; lugares religiosos; su integridad, su 
identidad, y  también la natural; la flora y fauna; donde se encuentran mo-
numentos naturales, formaciones geológicas, lugares y paisajes naturales, 
que poseen un  valor estético, científico, medioambiental, destacándose las 
reservas de la biosfera, los monumentos naturales, las reservas y parques 
nacionales, y los santuarios de la naturaleza.

b) Seleccionar lugares, sitios, edificaciones, obras de ingeniería, cen-
tros industriales, conjuntos arquitectónicos, zonas típicas y monumentos 
de interés o valor relevante reconocidos y registrados como tales que cons-
tituyen altos valores patrimoniales. 

c) Crear grupos de trabajo para enmarcar los rasgos distintivos, es-
pirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan la comuni-
dad o un grupo social y que, más allá de las artes y de las letras, engloba los 
modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas 
de valores, las tradiciones y las creencias, es lo que  explica su naturaleza 
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dinámica, la capacidad de transformación que la anima, y los intercambios 
interculturales en que participan los miembros de la comunidad.

LA METODOLOGÍA A SEGUIR ESTÁ DETERMINADA POR:

Métodos de carácter teóricos: Análisis- Síntesis brinda la informa-
ción para poder llegar a los fundamentos teóricos y a las conclusiones. El 
histórico- lógico, que permite penetrar en el objeto de investigación, sus 
antecedentes y desarrollo.

Prácticos.
La encuestay entrevista: La Universidad de Cienfuegos cuen-

ta un total de  trece (13)carreras universitarias; ellas son Ingeniería 
Mecánica, Ingeniería Química,Ingeniería en Agronomía, Licenciatura en 
Contabilidad, Licenciatura en Economía,Ingeniería Industrial, Ingeniería 
Informática, Licenciatura en Derecho, Licenciaturaen Psicología, 
Licenciatura en Historia, Licenciatura en Estudios Socio-Culturales,y 
Licenciatura en Inglés.Para encontrar las principales regularidades en la 
aplicación del proyecto se utilizó el diagnóstico sobre la base de una en-
cuesta aplicada a lamuestra seleccionada de estudiantes. El resultado del 
diagnóstico se obtuvo desde el punto de vistaestadístico con la aplicación 
del SPSS-15, los que se analizan cualitativamente para la implementación 
del mismo. (Ver anexo 1)

La observación permitió valorar la formación de conocimientos so-
bre la historia nacional y local  y lasnecesidades de accionar  mediante la 
ejecución de talleres como espacios de debate que posibilitaron la partici-
pación de los universitarios desde sus prácticas como punto de partida para 
valorar las necesidades en esta dirección. Fue uncambio muy positivo que 
involucró a todos los participantes en el debate sobre la actividad práctica 
que se realiza, mediante la observación quedaron evidencias de la necesi-
dad de involucrar a la comunidad a la universidad y viceversa.
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Se elaboran fases que permitan aplicar los métodos yun esquema que 
pueda contribuir a la correcta ejecución del mismo.

RESULTADOS OBTENIDOS

Uno de los resultados más significativos fue construir la Historia 
de la Universidad, bajo el título La Historia del Instituto Superior Técnico 
de Cienfuegos a partir del proceso de formación científica e investigativa, 
etapa de 1979-  junio 1994 con la autoría de Dianelis Moya Matamoros, 
dos tesis de maestría: Propuesta de actividades físicas para el adulto 
mayor como perspectiva cultural, autoría de Maikel Gómez Cabrera, y El 
adulto mayor y trabajadores con conducta sedentaria  del casco histórico 
de Cienfuegos, donde determinó enfermedades con riesgos cardiovascu-
lares, autoría de Rafael Navarro Ríos. 

El desarrollo del trabajo fue ejecutado esencialmente por sus pro-
tagonistas principales que fueron los estudiantes y la comunidad, de ahí 
que con masividad se lograron avances en el gusto por el patrimonio y el 
conocimiento de los hechos locales. 

Se lograron modestos resultados en la  preparación de los encarga-
dos de contribuir al rescate y preservación de los valores patrimoniales pre-
sentes en la localidad, a través de conferencias, conversaciones, prácticas 
culturales, con especialistas de la salud, antropología, cultura física y de 
la historia, así como  excursión y visitas a comunidades de interés social  
sobre el patrimonio combinado con maratones a tres lugares históricos ( 
Museo de la revolución, Ingenio azucarero de mayor importancia en perío-
do colonial, y a la Fortaleza Nuestra Señora de los Ángeles.

Crearon mapas de lugares patrimoniales y su explicación. Impartición 
de cursos sobre la localidad y sus hechos históricos.Realización de un even-
to de base sobre elementos del patrimonio que aún se mantienen en lo iné-
dito  el tema local.
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Los resultados obtenidos en la encuesta sobre deseo y satisfacción se 
expresan en los criterios de los protagonistas del proyecto de llevarlo ade-
lante y mantenerlo de forma sistemática. Por todos los resultados obtenidos 
el accionar del proyecto fue premio CITMA 2013.  

CONCLUSIONES

La concepción interdisciplinaria es una necesidad en la formación 
de los profesionales a nivel internacional, regional y local, por cuanto se 
percibe que la interdisciplinariedad es concebida como las relaciones entre 
los conocimientos de varias disciplinas, lo que constituye una herramienta 
para su aplicación en el proceso de enseñanza aprendizaje.

“La interdisciplinariedad su impacto en el conocimiento de la 
Historia Local y la Comunidad”, es una excelente herramienta de poder lle-
var las universidades a la comunidad y a la vez llevar las comunidades hasta 
las universidades, a través de un articulado programa que abarca acciones y 
actividades físicas, deportivas, culturales, recreativas, por lo que puede ser 
aplicable en todas las Universidades y Comunidades de cualquier territo-
rio, con el logro interdisciplinario en dependencia de las particularidades 
de cada región a investigar.

La concepción de que los protagonistas del mismo sea la propia co-
munidad universitaria bajo la dirección de los  especialistas y docentes, po-
sibilitó una  incorporación masiva a las actividades, lo que incidió  en la 
calidad de vida de la comunidad cienfueguera.

Propició el conocimiento de la Historia Local y preservación del pa-
trimonio cultural a través de la relación interdisciplinaria desarrollada en-
tre la educación física y la historia de Cuba.

Se recomienda aplicar el estudio en las diversas comuni-
dades nacionales e internacionales.
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ANEXO

Guía de Entrevista

Entrevistas. Cantidad Respuestas %

1
¿Qué lo motivó a formar parte del 

estudio? 
120

Busca de Calidad de 

Vida
100

2
¿Cómo se ha sentido en esta activi-

dad durante el recorrido? 
120 Satisfechos 100

→

3

¿Considera usted que se realizó 

una adecuada organización en la 

actividad programada con enfoque 

interdisciplinario? 

120

Novedad en com-

binar lo recreativo 

físico deportivo y 

cultural

100

4
¿Qué sugerencias tiene para futuras 

actividades? 
120

Que Sean sistemáti-

cas
100

Encuesta Aplicada
1. Prefiere Ud. la combinación de la Educación Física con la Cultura, la 

Historia y la Comunidad?
2. La UCF te brinda un estudio que concatena la Cultura, la Historia, la 

Comunidad Cienfueguera y deseo de una Vida Saludable. Te atrae integrarlo?
3. Piensas que resultan atractivas las propuestas del enfoque interdiscipli-

nario utilizado?
4. Te gustaría que se mantuviera vigente y se extendiera?
5. Sugerencias. 
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Criterio de Satisfacción 
Pregunta 1.

%

Pregunta2.

%

Pregunta 3.

%

Pregunta 4.

%

Totalmente 67 74 80 78

En gran medida 27 20 18 18

Medianamente  4 6 2 4

Poco 

Nada 2



Letramento: os efeitos do discurso do professor 
na construção das identidades dos alunos

Rosymari de Souza Oliveira 
Luzia Rodrigues da Silva 

RESUMO

O presente trabalho busca investigar o discurso do professor, mediado por textos, e suas 
implicações na construção das identidades discentes. Para tal, estão sendo analisados os 
eventos de letramento vivenciados numa sala de aula, tendo como sujeitos do estudo 28 
alunos do 5º ano do Ensino Fundamental de uma escola Municipal de Goiânia e duas 
professoras: a de Língua Portuguesa e a de História.O principal objetivo é investigar, com-
preender e revelar os sentidos e significados produzidos pelo discurso do professor, em 
sua prática docente, e seus efeitos na formação de sujeitos autônomos intelectualmente, 
averiguando se a ideologia do professor está presente nas produções textuais dos alunos. 
É de interesse também avaliar como as interações verbais suscitadas nos eventos de letra-
mento indicam presença ou ausência de criticidade nos discentes. Refletindo sobre essa 
prática emancipatória é que buscamos no caráter sócio-interacionista da linguagem (BAK-
THIM,1997), na análise de discurso (FAIRCLOUGH, 2001), na construção das identida-
des sociais (HALL, 2005; SOUZA, 2005), e nos estudos do letramento (STREET, 2014)
fundamentar nossa investigação sobre o discurso da sala de aula e o papel do professor 
na construção de um sujeito mais centrado e crítico, que tenha a possibilidade de com-
preender o mundo no qual está inserido, refletir sobre as diferentes vozes que constituem 
a sociedade e agir conscientemente em busca de justiça e equidade. A metodologia é uma 
combinação da pesquisa de campo de natureza etnográfica qualitativa, por permitir a des-
crição de vivências contextualizadas (SANTOS, 1997), e a análise de discurso textualmente 
orientada (ADTO) por possibilitar uma abordagem adequada à análise desses processos 
sociais. A priori foram realizadas entrevistas com os alunos e gravadas duas aulas de Portu-
guês e duas de História que estão sendo transcritas para compor o corpus a ser analisado, 
em consonância com o referencial teórico adotado.

Palavras chave: letramento. identidade.  discurso. autonomia.

INTRODUÇÃO

Este projeto de pesquisa está sendo desenvolvido no Programa de 
Pós-Graduação do curso de Mestrado em Ensino na Educação Básica do 
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Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação-CEPAE, da Universidade 
Federal de Goiás, na linha de pesquisa “Concepções teórico-metodológicas 
e práticas docentes”, na Área de Língua Portuguesa,sob orientação da pro-
fessora Dra. Luzia Rodrigues da Silva. O projeto tem por base as seguintes 
questões de pesquisa: o discurso do professor influencia na construção da 
identidade dos alunos? Quais os efeitos dos textos trabalhados em sala de 
aula e da mediação do professor no desenvolvimento crítico dos alunos? É 
possível verificar essa influência nas produções textuais?

Temos como principal objetivo investigar, compreender e revelar os 
sentidos e significados produzidos pelo discurso do professor, em sua prá-
tica docente, na formação de sujeitos autônomos intelectualmente, identi-
ficando como as interações verbais instauradas nos eventos de letramento 
indicam presença ou ausência de criticidade nos alunos.

DESENVOLVIMENTO

Escrever sobre linguagem, identidade e prática de letramento é algo 
muito complexo apesar da extensa literatura produzida a respeito. Ainda 
assim, é o foco deste estudo por entender que esta temática não foi esgo-
tada, em virtude das controvérsias metodológicas e conceituais presentes, 
e pela formação precária dos pedagogos que atuam nas séries iniciais da 
educação básica, base da pirâmide do conhecimento escolarizado.

Desse modo, pensar a linguagem nos leva a refletir sobre essa prática 
dentro dos muros da escola e as relações que ali são tecidas, por conce-
ber que esse espaço é o da interação entre diferentes sujeitos e identidades. 
Trilhar esse caminho é mergulhar num oceano de vozes constituídas por 
diferentes interesses e ideologias onde, os mais experientes mediam o co-
nhecimento dos neófitos. 

Nesse viés a linguagem constitui um dos temas que desafiam educa-
dores e pensadores do nosso tempo. A apropriação da linguagem em seu 
caráter dialógico e sua prática discursiva empodera o sujeito dando-lhe voz 
e fundamentando sua atuação na sociedade a qual está inserido. É dessa 
forma que o discurso se materializa. Consequentemente, a sala de aula é o 
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palco onde ele ocorre e nessa dialogia sujeitos ativos e responsivos vão ten-
do a oportunidade de se construírem, porque, segundo a visão de Bakthin 
(1995) a vida é essencialmente dialógica.

Ainda segundo o autor (1995), a concepção dialógica da linguagem 
remete a interação social, ela é lugar de atividade e não apenas vista como 
forma ou sistema, por isso está em constante transformação. Ela é viva, 
dinâmica e autônoma, possui caráter discursivo, dialógico e polifônico. “A 
língua vive e evolui historicamente na comunicação verbal concreta, não 
no sistema linguístico abstrato das formas da língua nem no psiquismo 
individual dos falantes” (p. 124).

Assim, a linguagem vista como prática social é apontada como dis-
curso, o que implica aspectos extralinguísticos para compreender seus 
sentidos: contexto histórico, social, político e ideológico. Para Bakthin 
não cabe mais abordar a linguagem com foco apenas na língua e sua 
abstração, pois, é através da linguagem que as pessoas se interagem no 
mundo. Os enunciados são produzidos num contexto específico, onde 
locutor e interlocutor participam de um jogo de imagens onde vão tecendo 
significados, os quais a palavra se torna ponte.

A língua penetra na vida através dos enunciados concretos que a realizam, 
e é também através dos enunciados concretos que a vida penetra na língua 
(Bakthin, 1979 [ 200, p. 282] ).

O homem é essencialmente linguagem. Ela dá poder e possibilita a 
apropriação das coisas do mundo. É por ela que o ser humano se revela e se 
objetiva. Nasce da necessidade humana de comunicação, de se fazer com-
preendido. Possui uma natureza dialógica, do mesmo modo que utilizamos 
a linguagem em relação ao outro, ele também a utiliza em relação a nós. 
Isso significa dizer que o discurso é construído graças a um diálogo exis-
tente entre diversas vozes. E nesse diálogo, as pessoas não trocam apenas 
palavras, elas alteram enunciados. Segundo Bakthin (1929 [ 2002, p. 123]), 
“a verdadeira substância da língua [é constituída] pelo fenômeno social 
da interação verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações”. 
Qualquer enunciado, seja oral ou escrito, precisa ser produzido por um 
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sujeito, por uma voz: “uma elocução, falada ou escrita, é sempre expressa 
de um ponto de vista, o qual, para Bakthin, é um processo mais do que uma 
localização” (Clark e Holquist, 1984 [1998, p. 37] ). 

Dessa maneira, o discurso se materializa. Para Bakthin (1995), o 
discurso é produto de um comportamento social guiado por normas de 
relações humanas a partir de um gênero específico. Em vista disso, o pro-
fessor contempla o ensino-aprendizagem discursiva e dialogicamente, ao 
abordar o dialogismo como um princípio, não tendo aqui apenas o diálogo 
na situação imediata de fala e réplica, as vozes que dialogam com um deter-
minado enunciado podem estar distantes temporal, espacial e socialmente. 
Nesse sentido, para o autor uma das propriedade do discurso é a polifonia, 
onde várias vozes ecoam. Ou seja, todo discurso apresenta vozes de outros 
discursos que surgiram em outras práticas discursivas. 

Assim, o dialogismo interacional proposto por Bakhtin desloca o 
conceito de sujeito como centro do sentido ao substituí-lo por diferentes 
vozes sociais que fazem dele um sujeito histórico e ideológico. Para ele, 
a interação entre interlocutores é o princípio fundador da linguagem; 
o sentido do texto e a significação das palavras dependem da relação 
entre sujeitos, isto é, constroem-se na produção e na interpretação de 
textos; a relação entre os interlocutores dá sentido ao texto e ao mesmo 
tempo constrói os próprios sujeitos produtores do texto; a noção de su-
jeito pressupõe dois tipos de sociabilidade, uma em que há relação entre 
sujeitos e dos sujeitos com a sociedade.

Mas, para essa compreensão é preciso distinguir a língua e sua rea-
lização concreta. A língua é social porque é “comum a todos os falantes de 
uma dada comunidade linguística” (FIORIN, 2001, p.10). A língua se con-
cretiza nos atos de fala e para Fiorin, é necessário distinguir discurso da fala:

O discurso são as combinações de elementos linguísticos (frases ou conjun-
tos constituídos de muitas frases), usadas pelos falantes com o propósito de 
exprimir seus pensamentos, de falar do mundo exterior ou de seu mundo 
interior, de agir sobre o mundo. A fala é a exteriorização psico-físico-fisio-
lógica do discurso. Ela é rigorosamente individual, pois é sempre um eu 
quem toma a palavra e realiza o ato de exteriorizar o discurso. (2001, p 11) 
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Para esse autor, a fala em si não sofre determinação social, pois ela é 
a materialização do discurso. “É no nível do discurso que encontramos as 
coerções sociais que determinam a linguagem” (FIORIN, 2001, p. 16). E, 
para que se efetive a comunicação, faz-se, então, necessário que se regis-
trem componentes centrados nos participantes (quem), na intenção (para 
que), na situação (onde, quando) do processo enunciativo. Um sujeito, ao 
enunciar, presume uma espécie de ritual social da linguagem, implícito, 
partilhado pelos interlocutores. Por exemplo, o professor na fala com seus 
alunos coloca-se em uma posição diferenciada da posição dos mesmos, 
reproduzindo sentidos ligados à instituição escolar. Qualquer enunciado 
produzido por um professor na escola lhe credita o lugar de detentor do 
saber, antecipadamente legitimado pela instituição.

Assim,pode-se deduzir que, no discurso, o sentido não existe em 
si, mas é determinado por posições ideológicas colocadas no processo 
sócio-histórico em que as palavras são produzidas. O caráter histórico 
do discurso torna-se revelador das concepções de um grupo social em 
uma determinada época.

Nesse imbricado processo é que se o discurso acontece, definido, 
pois, como uma entidade histórica (ideológica) elaborada socialmente, por 
meio de sua materialidade específica, que é a língua manifestada no texto. 
Faz parte do discurso privilegiar a natureza funcional e interativa, e não o 
aspecto formal e estrutural da língua, característica do texto.

Aqui, a concepção de discurso é vista como uma forma de interação, 
ou seja, como um evento comunicativo, encaixado em estruturas sociais, 
políticas ou culturais mais abrangentes. Por isso, o discurso é visto como 
efeito de sentido construído no processo de interlocução, o qual faz parte 
do funcionamento social.

Visitando Bakthin (2006,p.31) encontramos o conceito de ideologia

“tudo o que é ideológico possui um significado e remete a algo situado fora 
de si mesmo. Em outros termos, tudo o que ideológico é um signo. Sem 
signos não existe ideologia. Por exemplo: um instrumento que em um pri-
meiro momento tem apenas uma função pode adquirir um sentido pura-
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mente ideológico tornando-se um signo, como a foice e o martelo para os 
comunistas e o pão e o vinho para os cristãos”.

 Assim, o autor afirma que, paralelamente a materiais e artigos de 
consumo, temos um universo de signos. São esses signos que refletem parte 
de uma realidade, fruto das interações nos diálogos, podendo ser fiéis ou 
tomá-la sob determinado ponto de vista, pois todo signo está ligado a uma 
avaliação ideológica, em que há o domínio efetivo dos signos e do ideo-
lógico e “tudo o que ideológico possui um valor semiótico” (BAKHTIN/
VOLOCHÍNOV, 2006, p.33). Sendo o signo um fenômeno do mundo ex-
terior, ele se materializa por meio do som, da massa física, da cor, do mo-
vimento do corpo entre outros, dando os efeitos de sentidos ideológicos 
adquiridos ao longo das inter-relações sociais na história dos sujeitos. 

Desse modo, mergulhado num mundo de signos o sujeito precisa 
de conhecimento e consciência da realidade material para compreender 
o que aproxima um signo de outros signos. Isso ocorre por meio de um 
material semiótico que possibilita a formação de uma cadeia que não se 
rompe no decurso da história. Essa cadeia é formada pelas diversas cons-
ciências individuais, repletas de signos, no processo de interação social. 
Seu caráter primeiro é o fato de que o ideológico está situado entre os 
indivíduos e é utilizado por eles como meio de comunicação em um ter-
reno individual. Também por isso a consciência individual é de caráter 
socioideológico, e os indivíduos devem estar socialmente organizados 
para que os signos façam sentido.

Isso se justifica, porque a consciência humana é composta de signos 
ideológicos sociais, o que traz a ideia de que mesmo sendo individual, a 
consciência tem uma natureza social, uma vez que os signos necessários 
para a sua formação são extraídos desse meio social, e consequentemente 
carregados de valores ideológicos. Ao ser inserido na língua, o indivíduo 
apreende o signo em sua totalidade, com toda uma carga ideológica agrega-
da a ele. Dessa forma, ao aprender uma língua estará aprendendo também 
ideologia. Para Bakthin o signo, ao ser assimilado individualmente pelo 
sujeito, já porta uma carga ideológica, conforme foi dito anteriormente, po-
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rém, o seu valor ideológico é modificado em contato com outros signos do 
discurso interior do sujeito.

O signo recebe em cada enunciação a carga ideológica individual, 
que também é social, o que torna viva a língua. As palavras do locutor 
ganham vida, dialogando com os valores da sociedade, posicionando-
se em relação a estes valores.  Bakhtin (2003) explica que o ouvinte ao 
compreender o significado lingüístico do discurso, ocupará uma posição 
responsiva, podendo concordar ou discordar, complementar, aplicar, pre-
parar para usá-lo. Segundo o autor, tal atitude responsiva é formada no 
decorrer de todo o processo de audição e compreensão, muitas vezes, a 
partir da primeira palavra do falante.

No entanto, a resposta em voz alta ao enunciado pode não se dar 
logo do discurso proferido: a atitude responsiva pode se dar em uma ação 
imediata, pode ficar como compreensão responsiva silenciosa de efeito re-
tardado. Bakhtin (2003) expõe que cedo ou tarde, o que é ouvido e enten-
dido será respondido nos discursos subseqüentes ou, mesmo, no compor-
tamento do interlocutor. Desse modo o signo não é neutro, mas carregado 
de ideologia, “uma arena onde se desenvolve a luta de classes”(1929,p.45), 
cheio de significados.

Portanto, é possível definir o discurso como uma prática, e,para 
encontrar sua regularidade, não analisamos seus produtos, mas os pro-
cessos de sua produção, o que justifica a necessidade de ser objeto de sua 
análise a língua em uso.

Desse modo, a concepção de linguagem que a considera constitutiva 
do sujeito permite o professor orientar os estudantes para o conhecimento 
amplo da linguagem, de uma perspectiva reconhecedora das estratégias pe-
las quais diferentes grupos sociais interagem, reconhecendo dessa forma o 
valor social de diferentes modos de expressão. Ao reconhecer o que subjaz 
à linguagem, o estudante pode reconhecer-se nela. Nesse sentido, os letra-
mentos contribuem para a constituição da identidade do ‘eu’ e do ‘outro’, 
nesse imbrincado processo de interação verbal.
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METODOLOGIA

Quanto à metodologia, optamos pela combinação da pesquisa de 
campo de natureza etnográfica qualitativa, por permitir a descrição de vivên-
cias contextualizadas (SANTOS, 1997), e a análise de discurso textualmente 
orientada (ADTO), por possibilitar uma abordagem adequada à análise des-
ses processos sociais. A priori, foram realizadas entrevistas com os alunos e 
gravadas duas aulas de Português e duas de História que estão sendo trans-
critas para compor o corpus a ser analisado, em consonância com o referen-
cial teórico adotado. Também foram recolhidas duas produções textuais dos 
alunos para ser verificado o nível de criticidade dos mesmos.

O campus da pesquisa foi a Escola Municipal Eva Vieira de Almeida, 
em Goiânia-GO, inaugurada em 8 de agosto de 1969 que atende  um pú-
blico de nível sócio-econômico - cultural variado, em sua maioria oriun-
dos das classes populares. Oferece como modalidades de Ensino: Educação 
Infantil, Ciclo I e II e o Projeto Mais Educação atendendo 90 alunos no 
contra turno, com dificuldades de aprendizagem.

A sala escolhida foi uma turma de 5º ano/ Ciclo II do Ensino 
Fundamental, na faixa etária entre 09 e 10 anos por serem alfabetizados. 
Por ter duas turmas com as mesmas características foi realizado um sorteio 
entre as mesmas. As professoras convidadas a participar da pesquisa minis-
tram os conteúdos de Língua Portuguesa, Geografia e História.

A pesquisa foi realizada de fevereiro a junho de 2015. Um complica-
dor durante sua realização foi a baixa assiduidade dos alunos, o que fez com 
que a pesquisa de campo se estendesse além do previsto. Apesar disso, pode 
ser observado os eventos de letramento em que a leitura e a escrita foram 
mediadas pela oralidade, de maneira enriquecedora. 

No decorrer das aulas acompanhadas, as professoras lançaram mão 
da metodologia do ensino por módulos em Sequência Didática (SD). As 
aulas de história versaram sobre a temática do meio ambiente e o impacto 
do plantio da cana de açúcar, tudo anteriormente previsto no planejamento 
anual da disciplina. Após a professora repertoriar os alunos no decorrer das 
aulas, através de textos informativos, científicos e poesia, documentários e 



VII INCREA - Forum Internacional de Inovação e Criatividade ANAIS 1521II RIEC - Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas

discussões,foi realizada uma degustação dos produtos oriundos da cana. Em 
seguida foi proposta a produção de um texto dissertativo os quais foram re-
colhidos para análise, juntamente com a gravação das discussões suscitadas.

As categorias a serem utilizadas na análise das produções serão a in-
tertextualidade e a argumentação, bem como a análise da prática discursiva 
do professor em seus aspectos ideacional – experiência do mundo,sistema 
de conhecimentos e crenças; interpessoal – interação social entre os par-
ticipantes, sujeitos sociais, identidade; Textual – ligação das partes de um 
texto em um todo coerente.

CONCLUSÃO

Esperamos que a pesquisa possa proporcionar, por meio do grupo 
de estudo proposto aos professores da escola, a reflexão crítica sobre a rele-
vância do discurso e como esse influencia na formação identitária dos alu-
nos, possibilitando contribuir com suas práticas de ensino e o crescimento 
pessoal/profissional. Estimamos que os eventos de letramento criem um 
espaço que promova conscientização e criticidade na comunidade escolar, 
de modo a contribuir para a formação de sujeitos autônomos intelectual-
mente que tenham possibilidade de compreender o mundo no qual estão 
inseridos, refletir sobre as diferentes vozes que constituem a sociedade e 
agir conscientemente em busca de justiça e equidade.

No final da pesquisa, pretendemos apresentar os resultados em for-
ma de dissertação, a ser submetida a uma banca avaliadora conforme as 
normas acadêmicas, para a obtenção do título de Mestre.
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Literatura e história em quadrinhos na educação 
básica: uma sequência didática criativa

Wanderley Alves dos Santos. CEPAE/UFG 
Maria de Fátima Cruvinel. CEPAE/UFG 

RESUMO

Uma ação educativa interdisciplinar entre artes visuais e literatura pode ser realizada me-
diante a abordagem de diversos e diferentes aspectos dos estudos específicos de cada área.A 
importância da literatura, por exemplo, é mostrada por CANDIDO (1995) que a define 
como todos os tipos de cultura, desde o que chamamos folclore, lenda, chiste, até as for-
mas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações. Juntando a essa 
perspectiva desse recorte, é necessário destacar o conceito, também,o conceito de letramen-
to que é recém-chegado no cenário acadêmico (SOARES, 2000), considerando o tempo 
para mudanças paradigmáticas reais em práticas educativas. Na abordagem do letramento, 
o processo é de educação crítica, diferente da alfabetização a partir do acesso a literatura. A 
alfabetização não tem a preocupação de situar o indivíduo no seu tempo, no seu lugar como 
sujeito histórico. O letramento, ao contrário, se apropria de todos os elementos vivenciais 
do educando e o motiva a se expressar, visando um desenvolvimento crítico, o que leva ao 
letramento literário, por consequência (COSSON, 2009) O objetivo desse trabalho foi criar 
proposta didática para estudantes de Ensino Médio e, que estimulasse a leitura literária e ao 
mesmo tempo amplia-se a capacidade de leitura visual do estudante através do estudo da 
arte em quadrinhos e literatura, pouco explorada no meio escolar. A metodologia utilizada 
neste estudo é de recorte qualitativo: analise teórica do estado da questão e pesquisa parti-
cipativa com aplicação de estratégia didática, tendo em vista a leitura de quadrinho literário 
sob supervisão, analise comparada de produção e oficina criativa de quadrinho para aper-
feiçoar a formação leitora literária

Palavras-chave: História em quadrinhos. Letramento literário. Educação básica.

INTRODUÇÃO

Na atualidade, a busca da ação educativa integrada é fundamentada na 
necessidade do enfrentamento da fragmentação científico-positivista, fun-
damento da grande maioria das práticas educativas no meio escolar. A in-
terdisciplinaridade traz na base de seu conceito o diálogo entre os múltiplos 
fragmentos presentes no acervo do conhecimento humano. A perspectiva 
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da ação interdisciplinarnão pressupõe que cada área tenha sua competên-
cia reduzida ou anulada, mas que algumas áreas tenham suas competências 
articuladas de maneira a ampliar o conhecimento no processo de formação 
dos sujeitos em situação de aprendizagem. É o diálogo que se busca estabe-
lecer ao propor a interface entre áreas do conhecimento (LUCK,1994).

Mesmo considerando tratar-se a interdisciplinaridade um grande 
desafio, a área de Ensino de Arte pode dialogar com diversas outras áreas, 
sem perder seu eixo específico, criando conexões ricas e importantes para 
o desenvolvimento do ser humano. Nesse sentido, compreende-se possível 
uma ação educativa entre Artes Visuais e Literatura, especialmente no que 
tange à promoção da experiência estética mediante a leitura, com ênfase no 
gênero literário, a ser desenvolvida com educandos do Ensino Básico. 

Na sociedade contemporânea, marcada pela pluralidade de lingua-
gens e pelo forte apelo dos novos meios e suportes, é necessário que a escola 
contemple diversas frentes para formação de crianças e jovens na Educação 
Básica. E nesse rico e novo universo da comunicação contemporânea, há di-
versas e atraentes linguagens, de forma que a leitura na sociedade da cultura 
visual demanda um “letramento imagético”; essa é uma realidade posta pelo 
contexto, que exige uma educação crítica, associada à produção e leitura 
criativas. A imagem é argumento desafiando a academia, por isso a necessi-
dade premente de dar atenção científica ao discurso visual (DEMO, 2010).

LETRAMENTO LITERÁRIO E QUADRINHOS

Uma ação didática entre arte e literatura pode ser realizada mediante 
a abordagem de diversos e diferentes aspectos dos estudos específicos de 
cada área, dada sua natureza notadamente subjetiva, que propicia a cone-
xão interdisciplinar. Um desses pontos é, por exemplo, a leitura de gênero 
literário como atividade em que o estudante é apresentado a uma forma de 
criação literária lúdica, melódica e criativa; trata-se do acesso à experiência 
da leitura da poesia por todas as idades (GEBARA, 2002).

Da perspectiva desse recorte, é necessário destacar o conceito de 
letramento que é relativamente recém-chegado ao cenário acadêmico 
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(SOARES, 2000), considerando o tempo para mudanças paradigmáticas 
reais em práticas educativas. Na abordagem do letramento, o processo é 
de educação crítica, diferente da alfabetização. A alfabetização não tem a 
preocupação de situar o indivíduo no seu tempo, no seu lugar como sujeito 
histórico. O letramento, ao contrário, se apropria de todos os elementos 
vivenciais do educando e o motiva a se expressar, visando um desenvol-
vimento crítico. Dessa perspectiva, a prática da leitura literária na escola 
pode levar ao letramento literário, por consequência (COSSON, 2009).

 Tendo em vista essas considerações, a proposta da presente pesquisa 
foi trabalhar duas linguagens diferentes, mas que podem se completar, se 
integrar: Literatura e Arte Sequencial (HQ). Atualmente, a utilização da 
Arte Sequencial na educação é objeto de estudos, especialmente a versão de 
obras literárias para a linguagem da Arte Sequencial (HQ), destacando sua 
pertinência e importância (VERGUEIRO; RAMOS, 2009). Outro exemplo 
de análise da versão das obras literárias brasileiras para a linguagem grá-
fico-textual dos quadrinhos, demonstrando o seu valor e o desafio que é a 
integração criativa das duas linguagens, e apontando os aspectos específi-
cos da linguagem sequencial com seus requadros, cores e expressividade 
plástica, é o estudo de CIRNE (2000).

A Arte Sequencial, como linguagem, tem suas características expres-
sivas, a argumentação gráfico-visual, que se estabelece mediante a capa-
cidade de pensar visualmente e organizar em requadros, ilustrações, em 
sequência dinâmica. Nela há o poder da síntese expressiva combinando a 
palavra escrita e a imagem (EISNER, 1995).

Para fazer um recorte mais preciso no campo da literatura, há atual-
mente a área de estudo da literatura e quadrinhos (HQ), aqui sinônimo de 
Arte Sequencial Gráfica, que se propõe a desenvolver o gosto pela leitura 
por meio da prática da produção literária e de poesia em quadrinhos, pelo 
educando na Educação Básica, oportunizando o exercício expressivo visual 
e literário (PEREIRA JUNIOR, 2007). A proposta foi analisar, na Educação 
Básica, a ação didática entre Literatura e Artes Visuais, por meio da leitura 
e da recriação do texto literário e gênero quadrinhos, de maneira que as 
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duas linguagens se juntem para estabelecer significados novos e criativos. 
Em tal produção, o texto é complementar à imagem, é soma da palavra 
escrita e disposição de elementos visuais, não se configurando como mera 
ilustração do texto (PEREIRA JUNIOR, 2007).

Assim como ocorre com a prática leitora da literatura veiculada pe-
los gêneros clássicos, o texto literário em formato de quadrinhos pode favo-
recer a ampliação do gosto pela leitura, por parte do educando, justamente 
por ter essa capacidade de complementaridade entre duas linguagens dife-
rentes e importantes no processo de formação subjetiva do ser. Diante das 
dificuldades para desenvolver uma prática leitora cotidiana, dentro do es-
paço escolar, são desejáveis experiências didáticas que visem fortalecer essa 
possibilidade, resultando em benefícios para a área de literatura e de artes 
visuais; consequentemente, o educando será estimulado à leitura da lin-
guagem literária clássica por meio de outra linguagem, a visual. Será possí-
vel perceber, em decorrência, a integração das duas linguagens na leitura e 
produção de literatura em quadrinhos. 

Atualmente, há diversos trabalhos, por exemplo, literatura em qua-
drinhos, desde os grandes clássicos de Homero a experiências de escritores 
nacionais.Os estudiosos da cultura visual afirmam que se deve privilegiar 
a imaginação, ambiente livre e estimulador para a produção criativa, a fim 
de investir nas práticas culturais da infância (TOURINHO; RAIMUNDO, 
2010). Essa ação didática favorece, igualmente, o desenvolvimento da leitu-
ra na cultura visual contemporânea, que exige desenvolvimento da capaci-
dade da leitura visual crítica.

A importância da literatura, em todos os gêneros, no desenvolvi-
mento humano é destacada em diversos estudos que chamam atenção para 
a evidente função social da arte literária (CANDIDO, 1995).Essa função 
social, evidentemente, não se dissocia da função existencial, na medida em 
que promove a experiência estética. O poema, por exemplo, é identificado 
como a representação da própria vida, expressando o eterno da vida sub-
jetiva (SIDNEY; SHELLEY, 2002). Desta forma, um projeto dessa natureza 
oportunizará vivências artísticas estruturadas, favorecendo ao desenvolvi-
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mento global do educando. O caráter lúdico e criativo, especialmente da 
literatura destinada ao público infantil e juvenil, aliado à visualidade ex-
pressiva estimula no leitor o desejo de novos voos, de forma a levá-lo a se 
aprofundar no universo dos livros e imagens, enriquecendo sua capacidade 
de compreensão do mundo. Em consequência, esse leitor pode ser prepa-
rando para a vida em sociedade, permeada de apelos gráfico-visuais, com 
discursos eloquentes e perturbadores, que exigem capacidade crítica para 
se contrapor a essa realidade consumista e reducionista.

Nessa perspectiva, se trabalhou, certamente, para que os educandos 
dominem conhecimentos e habilidades que vão incentivar operações men-
tais para uma maior integração social. Essa unidade de estudo oportuni-
zará a possibilidade de dominar e compreender mais profundamente um 
conteúdo, pelo estudo de matéria específica, num recorte do saber escolar, 
potencializando o ensino (LIBÂNEO, 1994). 

É importante ressaltar, também, que foi adotada a Abordagem 
Triangular na dinâmica de aulas destinadas à leitura literária e produção de 
textos em quadrinhos. A perspectiva triangular é definida como uma pro-
posta de condução didática em artes visuais, adotada em outras linguagens 
artísticas. Nela, o educador deve explorar, de forma equilibrada, os eixos: 
fazer artístico, apreciação dirigida e história da arte. O plano de ação didá-
tica seguirá essa proposta apresentada, dentro dos estudos didáticos em en-
sino de arte, como projeto de excelência para uma condução que favorece 
o desenvolvimento do educando no domínio e compreensão da linguagem 
de artes visuais (BARBOSA; CUNHA, 2010).

OBJETIVOS

Explorar e analisar estratégias de incentivo às leituras literárias e vi-
suais. Tais estratégias objetivam estimular a leitura do quadrinho e baseado 
em obra literário e desenvolver atividades criativas usando a produção de 
quadrinhos; propor, documentar e analisar o uso da literatura em quadri-
nhos como estratégia de ação didática entre literatura e artes visuais na 
Educação Básica; estimular a leitura mediante o estudo da produção do 
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quadrinho literário nacional, compostos de diversas opções para a análise.
Neste trabalho foi escolhida a obra de Machado de Assis: Dom Casmurro.

METODOLOGIA

A referida pesquisa teve uma abordagem qualitativa de recorte ob-
servação participante, em que o observador se coloca na vivência com os 
sujeitos pesquisados (SEVERINO, 2007), aplicando e avaliando um percur-
so de estratégia didática interdisciplinar. A pesquisa se utilizará, também, 
da análise de literatura em quadrinhos brasileira, produzida em uma uni-
dade de estudo para educandos de Ensino Médio, denominada “Unidade 
de leitura e recriação de literatura em Quadrinhos”. Nessa pesquisa, trinta 
(30) estudantes de Ensino Médio do CEPAE/UFG, adolescentes entre 15 
e 17 anos, tiveram acesso à leitura de quadrinhos literário sob orientação, 
foi escolhido o título Dom Casmurro de Machado de Assis, ou conforme a 
necessidade, um outro autor de destaque da literatura clássica brasileira, 
versado para HQ. Esses alunos participaram,também, de uma oficina cria-
tiva de introdução à produção de quadrinhos, a fim de que conheçam a lin-
guagem do gênero HQ, de forma didática. Essa proposta estava composta 
de 8 aulas, 4 delas para leitura e análise de literatura em quadrinhos, e para 
4 produções criativa orientada

A coleta de dados se deu mediante observação participativa em sala 
de aula, observando atividades feitas pelos estudantes, produção, interesse 
real e registro fotográfico das ações didáticas. Quanto ao produto final da 
experiência didática. Foi elaborada uma revista em formato HQ sobre essa 
sequência didática. Essa revista expondo a sequência experimentada, a que 
se pode chamar “processo didático inovador entre literatura e artes visuais”, 
poderá ser utilizado na formação docente como “método de trabalho de 
incentivo à formação leitora”. 

DISCUSSÃO SOBRE RESULTADO FINAL DA PESQUISA

Na atualidade, a busca da ação educativa interdisciplinar é justifica-
da na necessidade do enfrentamento da fragmentação científico-positivista, 
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fundamento da grande maioria das práticas educativas no meio escolar. As 
áreas de ensino de arte e de literatura podem dialogar entre si e com diversas 
outras áreas, sem perder seu eixo específico, criando conexões ricas e impor-
tantes para o desenvolvimento do ser humano. Nesse sentido, esta pesquisa 
apresentou um projeto de leitura escolar integrando artes visuais e literatura, 
com vistas à provocação do interesse de jovens pela leitura, com ênfase no 
gênero literário. Na sociedade contemporânea, marcada pela pluralidade de 
linguagens e pelo forte apelo dos novos meios e suportes, é necessário que 
a escola contemple diversas frentes para a formação de crianças e jovens na 
Educação Básica. E nesse rico e novo universo da comunicação contempo-
rânea, há diversas e atraentes linguagens. Para a cultura visual, a imagem é 
argumento desafiando a academia, por isso a necessidade premente de dar 
atenção científica ao discurso visual. Tendo em vista essas considerações, a 
proposta da presente pesquisa foi trabalhar duas linguagens diferentes, mas 
que podem se completar, se integrar: Literatura e HQ. 

 Arte Sequencial, como linguagem, tem suas características expressi-
vas, a argumentação gráfico-visual, que se estabelece mediante a capacidade 
de pensar visualmente e organizar em requadros, ilustrações, em sequência 
dinâmica. Nela há o poder da síntese expressiva combinando a palavra escri-
ta e a imagem. Os estudiosos da cultura visual, por outro lado, afirmam que 
se deve privilegiar a imaginação, ambiente livre e estimulador para a produ-
ção criativa, a fim de investir nas práticas culturais da infância. A ação didá-
tica proposta favorece, igualmente, o desenvolvimento da leitura na cultura 
visual contemporânea, que exige capacidade crítica do leitor. Este trabalho 
de pesquisa ateve-se a questões orientadoras do processo, a saber: Quais as 
possibilidades didáticas existentes para se estimular a leitura literária na es-
cola, por meio de ação educativa interdisciplinar de literatura e artes visuais? 
Como fazer isso de forma objetiva com estudantes do Ensino Médio? 

Depois de feitas algumas considerações com base em pressupostos 
teóricos do letramento literário, linguagem dos quadrinhos, ensino de ar-
tes, cultura visual e em algumas noções fundamentais de intersemiótica, 
elaborou-se uma Sequência Didática que foi aplicada em uma turma de 
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Ensino Médio, tendo em vista otimizar a ação pedagógica na formação lei-
tora dos alunos. A experimentação da referida Sequência Didática aplicada 
para a formação leitora de estudantes de Ensino Médio, respondeu às ques-
tões iniciais propostas: que tipo de dinâmica, com uso da HQ favoreceria 
a formação leitora em sala de aula? Como desenvolver uma ação efetiva, 
contemplando a interface estético-didática entre artes visuais e literatura? 
Foi desenhada e aplicada a proposta de ação para o educando do ensino 
médio com a finalidade de promover e incentivar a leitura literária. Os alu-
nos que se constituíram como sujeitos da pesquisa, mais precisamente da 
experiência didática, demonstraram, por meio dos diversos dados colhidos 
no processo, que a proposta foi interessante. E pela participação interessada 
e produção criativa realizada pelos referidos sujeitos da pesquisa acredita-se 
que a Sequência Didática proposta atingiu seu objetivo de estimular a leitura 
dos clássicos e despertar o interesse por um gênero diferenciado que se ba-
seia nesses mesmos clássicos – as HQs. A atividade desenvolvida, que teve 
como objeto a leitura do romance machadiano Dom Casmurro e de duas 
versões de HQ de mesmo título, foi denominada “Unidade de Comparação” 
de produção. Nesta dinâmica, os estudantes analisaram a composição das 
Arte Sequencial (HQ), baseados na leitura do original literário a que tive-
ram acesso, procurando observar aspectos de recriação das cenas e capítulos 
transpostos, pelos quadrinistas, para o gênero Arte Sequencial. 

O propósito com a relação entre as diferentes linguagens no processo 
de leitura, como foi dito na Introdução deste trabalho, foi o de promover 
uma maior aproximação do jovem leitor com o texto literário lido, me-
diante um movimento que pode ser compreendido como uma abordagem 
intersemiótica, considerando que a ação proposta contempla um processo 
de percepção da transmutação de linguagem ou tradução intersemiótica. 
Como complemento à ação leitora, a Sequência Didática previu para o 
mesmo grupo de sujeitos de pesquisa uma atividade orientada de criação 
gráfica, mais especificamente, de desenho de imagens em que expusessem 
suas impressões pessoais sobre a leitura do romance Dom Casmurro e so-
bre a relação literatura e quadrinhos, ou seja, demonstrando sua percepção 
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do processo de criação pela literatura e recriação pela HQ, por meio do 
uso da linguagem básica da HQ. Alguns optaram por fazer colagens usan-
do imagens recortadas de revistas. Essa atividade criativa pode igualmente 
ser considerada um exercício de transmutação sígnica. Nesse processo, os 
alunos puderam experimentar o movimento da transposição de um gênero 
expressivo a outro, do que resultou, conforme os depoimentos, uma melhor 
compreensão do processo e uma maior aproximação das obras lidas, tanto 
do romance quanto da HQ. 

Dessa perspectiva, pode-se considerar que a hipótese que norteou o 
projeto desta pesquisa foi confirmada. Um projeto de leitura que envolva a 
associação entre o texto literário e sua recriação pela HQ pode se configu-
rar como ação importante no estímulo à formação leitora de estudantes do 
Ensino Médio, o que evidentemente pode ser profícuo para todas as séries 
da Educação Básica. Isso porque a literatura transmutada para a história em 
quadrinhos pode ser uma grande provocação a crianças e jovens tão afeitos 
às visualidades, já que sujeitos de uma época em que as imagens prevale-
cem nos discursos mais acessados, em que a própria imagem está ao alcance 
de um brevíssimo toque digital. Como toda pesquisa que investiga objeto 
tão vivo quanto a formação humana na dimensão do ensino-aprendizagem 
no âmbito da educação básica, esta naturalmente inspira desdobramentos. 
Sobretudo porque os estudos sobre o objeto que se colocou no centro de 
minhas atenções como professor-pesquisador apenas se iniciaram. 

O desejo é que dessa experiência frutifiquem outras, por meio de 
oficinas que tematizem a relação entre HQ e literatura, a serem oferecidas 
a professores das duas áreas envolvidas. O primeiro passo para este projeto 
futuro é o que se propõe como “produto” desta pesquisa, uma revista didá-
tica. Por fim, reitera-se como motivação e justificativa da proposta o desejo 
de fazer valer o direito de acesso à literatura e às artes no meio escolar, 
um direito inalienável do ser humano cuja principal função não é outra 
senão humanizar. Essa concepção do estudioso Antonio Candido, que per-
meou todo o movimento deste trabalho de pesquisa, pode ser confirmada 
nas palavras de outro estudioso da literatura, Tzvetan Todorov, na forma 
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da seguinte declaração: “Hoje, se me pergunto por que amo a literatura, a 
resposta que me vem espontaneamente a cabeça é: porque ela me ajuda a 
viver”. Que essas palavras valham apenas como efeito de acabamento pro-
visório de um estudo que terá continuidade.
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Narrativas discentes e práticas docentes no 
ensino religioso em Goiás

Raimundo Márcio Mota de Castro – UEG/MIELT

RESUMO

Presente nas cartas constitucionais desde 1934 e nas Leis de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, o Ensino Religioso nunca se efetivou de fato na escola pública, mesmo sendo 
considerado parte integrante da formação do cidadão. Carregando sobre si a herança de 
um espaço que tem por finalidade a propagação da fé na escola, pouco se pensa em como 
efetivar esse componente do currículo, o que tem gerado inúmeros problemas, tanto aos 
professores que ministram essa disciplina sem formação, quanto para a escola que prefere 
silenciar do que oferta-la em seu currículo, por não saber como proceder. Com a promul-
gação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96), esse ensino deve 
atender a realidade religiosa, diversa e pluralista presente no cotidiano da escola. Diante 
desta perspectiva pergunta-se: esse modelo realmente tem sido colocado em prática por 
professores que ministram essa disciplina? Diante da questão, a pesquisa intitulada “Ensi-
no Religioso: memória e história oral”, tem por objetivo apresentar as reproduções que se 
efetivam em trono do Ensino Religioso escola, como o modelo confessional que perdura na 
escola pública. A resposta aparece relacionada a reprodução do modelo que os professores 
receberam como herança de sua formação na escola pública e da pertença a uma denomina-
ção religiosa, respostas obidas por meio da pesquisa qualitativa, exploratória que teve como 
fonte autobiografias narrativas, da qual participaram de 11 (onze) professores/as de escola 
pública da região noroeste do Estado de Goiás. Verificar-se que a reprodução de um modelo 
que não responde as necessidades do educando e que fere o principio da laicidade do estado, 
reside na ausência de debates e políticas que busquem a solução da problemática.  

Palavras-chave: Ensino religioso. Práticas docentes. Narrativas.

INTRODUÇÃO

Apesar de aparecer na legislação brasileira desde a década de 1930, 
como disciplina obrigatória na escola pública, em que pese o fato de ser 
facultativo ao aluno, o ensino religioso, foi entendido como ensino de 
doutrina e catequese até quando a Lei nº 9.475, de 22 de julho de 1997 
deu nova redação dada ao Art. 33 da LDB de 1996 e possibilitou o enten-



1534 ANAIS VII INCREA - Forum Internacional de Inovação e Criatividade
II RIEC - Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas

dimento de que esse componente curricular faz parte da matriz escolar, 
logo coisa da escola e não da Igreja.

Marcado pelo estigma das aulas de catequese o ensino religioso ar-
rasta-se apresentando diversas problemáticas, primeira que se trata uma 
prerrogativa legal que não é cumprida, depois que não houve nenhuma 
política pública de estado preocupada com a formação de professores. A 
disciplina tem sido ministrada por professores de diversas áreas, com ne-
nhuma formação específica.

Diante desse cenário a pesquisa Ensino Religioso: memória e his-
tória oral têm por objetivo entender como os professores pensam sua for-
mação a partir de suas narrativas autobiográficas. Por meio da pesquisa 
qualitativa, exploratória e autobiográfica, ouvimos professoras de escolas 
públicas na região oeste do Estado de Goiás, que atuam na disciplina de 
ensino religioso há pelo menos dois anos. Este trabalho tenta apresentar 
parcialmente o que encontramos.

O PERCURSO DA PESQUISA

A pesquisa nasce da necessidade de se buscar uma resposta a uma in-
dagação, mas a forma de atingir tal resposta, longe de possuir um padrão úni-
co, está de certa forma condicionada a “crença” do pesquisador, ou melhor, ao 
entendimento teórico e metodológico apreendido no percurso da pesquisa.

Pesquisar tem muito de desafio e aventura. É uma luta por saber e para 
demonstrar o que se sabe. É sempre uma decisão árdua desentranhar o co-
nhecimento para, com a discrição e o equilíbrio devidos, pô-lo em circula-
ção e torná-lo acessível aos demais. São esses, pelo menos esses, que devem 
ser, de um ponto de vista deontológico, a meta, o destino e a finalidade: 
contribuir com nosso esforço e nossa vontade perscrutadora par ampliar os 
limites do conhecimento racionalizado (PERUJO SERRANO, 2011, p. 13). 

Durante anos a base da atividade de pesquisa centrou-se no modelo 
positivista, que primava pela exatidão. Nas últimas décadas inúmeros de-
bates levaram a adoção de outros métodos, como o materialismo histórico 
dialético e o fenomenológico. A utilização desses métodos produziu alte-
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rações substanciais na forma de se realizar pesquisa em Ciências Sociais, 
posto que passe a considerar a complexidade do homem enquanto Ser pro-
dutor de si e de história. Sobressai nestes métodos a pesquisa de natureza 
qualitativa, que conforme o nome já indica, tem entre suas preocupações 
a descrição dos fatos (BICUDO, 2011). Passa-se a dar voz aos sujeitos. E 
nessa perspectiva, dentre as inúmeras abordagens optamos pela pesquisa 
autobiográfica, por entender que se trata de uma perspectiva que permite 
não somente a investigação, mas também a formação. 

[...] configura-se como investigação porque se vincula à produção de conhe-
cimentos experienciais dos sujeitos adultos em formação. Por outro lado, é 
formação porque parte do princípio de que o sujeito toma consciência de 
si e de suas aprendizagens experienciais quando vive, simultaneamente, os 
papéis de ator e investigador da sua própria história (SOUZA, 2006, p. 26).

As autobiografias permitem compreender as experiências vividas, 
lembradas pelos/as sujeitos, tornado-se forma de comunicação e troca de 
experiências, haja vista que não se tem apenas uma informação repassada 
do narrador ao ouvinte, mas principalmente uma troca, onde narrador e 
ouvinte unem-se em uma simbiose de trocas mútuas. A escolha de narrati-
vas autobiográficas como instrumento de coleta de dados deu-se ao fato de 
que entender que as mesmas constituem-se de acordo com Chizzotti (2003, 
p.17). “testemunho oral das pessoas presentes em eventos, suas percepções 
e análises” e isso pode “esclarecer muitos aspectos ignorados e indicar fatos 
inexplorados do problema”. 

As autobiografias foram produzidas de próprio punho por 11 (onze) 
professores/as da rede municipal e estadual de ensino que ministram aulas 
de Ensino Religioso. A participação dos sujeitos foi voluntária e suas histó-
rias puderam ser utilizadas graças à autorização dos mesmos que por meio 
de termo de consentimento livre e esclarecido, pelo qual tomaram conheci-
mento dos objetivos da pesquisa e decidiram contribuir.
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O CORPUS TEÓRICO: A NARRATIVA, A LEMBRANÇA E A MEMÓRIA

Para Benjamin (1987a, p. 201), o narrador ao contar suas histó-
rias, recorre ao acervo, tanto de suas experiências vividas, quanto das ex-
periências relatadas por outros, uma vez que, “[...] uma vida não inclui 
apenas a própria experiência, mas em grande parte a experiência alheia” 
(BENJAMIN, 1987a, p. 221). Deste modo, ao narrar, tais experiências são 
transformadas em produto sólido, único e útil servindo e se transformado 
em experiências daqueles que ouvem a narrativa. Essas narrativas são evo-
cadas pela lembrança e trazidas à tona pela memória. 

É graças às lembranças armazenadas na memória, que o indivíduo 
imagina, sonha, lembra o vivido e o interpreta sendo estimulado por fato-
res externos a si. O passado atualiza-se por meio de um cheiro, de um gesto, 
de um som, de uma cor, de uma imagem enquanto vestígio da lembrança 
que ativa as recordações e evoca um tempo que já não nos pertence. 

Para Bosi (1994) cada memória individual é uma compreensão, um 
ponto de vista sobre a memória coletiva, que se modifica de acordo com o 
lugar que algo ocupa sendo que este lugar varia segundo as relações que se 
mantém com outros meios, Por outro lado, a lembrança é:

[...] um diamante bruto que precisa ser lapidado pelo espírito. Sem o traba-
lho da reflexão e da localização, seria uma imagem fugidia. O sentimento 
também precisa acompanhá-la para que ela não seja uma repetição do esta-
do antigo, mais uma reaparição (BOSI, 1994, p. 81).

A mesma perspectiva teórica de Bosi (1994) é encontrada em Maurice 
Halbwachs (1990), na obra Memória Coletiva. Para esse autor a lembrança 
pode ser reconstruída ou reelaborada a partir do presente, constituindo-se 
por um emaranhado de lembranças advindas de tempos anteriores.

[...] a lembrança é em larga medida uma reconstrução do passado com a 
ajuda de dados emprestados do presente, e além disso, preparada por outras 
reconstruções feitas em épocas anteriores e de onde a imagem de outrora 
manifesta-se já bem alterada (HALBWACHS, 1990, p. 71).
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Pela memória, o passado emerge, misturando-se com as percepções 
presentes, arrastando-as para o tempo presente, deste modo, a natureza da 
lembrança torna-se memória social. Nessa perspectiva, Halbwachs (1990), 
integra a memória do indivíduo à memória coletiva. Assim, a memória que é 
propriedade de um sujeito, integra a memória de um povo, internalizando e 
integrando, suas regras, seus costumes, sua cultura, e tudo o que foi imposto 
socialmente. É possível compreender assim que, mesmo solitário, o ser hu-
mano nunca está sozinho e suas lembranças que se gravam na memória são 
o resultado de suas relações coletivas vividas socialmente. Portanto, ainda 
que não haja essa presença física do outro, tem-se uma presença subjetiva. 

Tanto para Halbwachs (1990), quanto para Bosi (1994) a lembrança 
consiste em uma atividade da memória que permite emergir as vivências in-
dividuais impregnadas de influências da coletividade, isto porque, segundo 
Halbwachs (1990), a lembrança é uma atividade da memória que envolve 
profunda relação entre repetição e rememoração, ou seja, a cada momento, ao 
mesmo tempo em que as memórias são repetidas, elas são sempre revisadas. 

Neste sentido, ao interpretar as narrativas dos sujeitos desta pesquisa 
entendemos que, cada um, ao elaborar, por escrito, a narrativa de sua tra-
jetória escolar na escola pública tendo por base referencial a presença do 
Ensino Religioso, apresenta informações que possivelmente não se teria, 
inclusive sobre o Ensino Religioso, se a temática, fosse, por exemplo, a edu-
cação física escolar. Com isso, reforçamos a ideia de que a memória emerge, 
a partir da significação e resignificação da lembrança, ou seja, a partir do 
ponto referencial a que se pretende lembrar. Neste sentido, nem tudo é re-
lembrado. Quem lembra, seleciona e resignifica o que lembra. Por meio da 
memória a história pode ser repassada de geração a geração e nisto reside a 
função social da memória: lembrar o passado.

Um mundo social que possui uma riqueza e uma diversidade que não co-
nhecemos pode chegar-nos pela memória dos velhos. Momentos desse 
mundo perdido podem ser compreendidos por quem não os viveu e até 
humanizar o presente. A conversa evocativa de um velho é sempre uma 
experiência profunda: repassada de nostalgia, revolta, resignação pelo des-
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figuramento das paisagens caras, pela desaparição de entes amados, é seme-
lhante a uma obra de arte (BOSI, 1994, pp. 82-83).

Se a memória ocupa função social, perder a memória implica na per-
da não somente do passado, mas principalmente na perda do presente, uma 
vez que este se constrói e reconstrói-se resignificando aquele, mesmo que 
de forma inconsciente. A perda da memória implica um estado de suspen-
são do próprio entendimento de ser humano, posto que seja pela memória 
que o homem se humaniza, como ressalta Bosi (1994). O ato de lembrar 
torna-se então uma emergência dos registros da memória, uma vez que,

[...] a memória não é um instrumento para a exploração do passado; e, an-
tes, meio. É o meio onde se deu a vivência, assim como o solo é o meio no 
qual as antigas cidades estão soterradas. Quem pretende se aproximar do 
próprio passado soterrado deve agir como um homem que escava (BENJA-
MIN 1987b, p. 239).

Benjamin entende que a atitude de aproximação do passado é um 
trabalho como do arqueólogo que escava em busca de resquícios do pas-
sado, uma vez que a memória é o meio para resgatá-lo, deste modo a me-
mória é a recuperação de fragmentos revisitados e que emergem quando 
escavados. Percorrido esse percurso que entrecruza narrativa, lembrança e 
memória, afirmamos que se a lembrança é o exercício da memória, a nar-
rativa é sua forma privilegiada de transmissão, posto que pela narrativa se 
expressa, tanto as experiências pessoais quanto aquelas aquinhoadas pela 
experiência relacional e comunitária, ou melhor, social. E esta compreen-
são tornou-se crucial na opção de escolha da narrativa como caminho in-
vestigativo e ponto basilar desta pesquisa.

O MODELO CONFESSIONAL A PARTIR DA INTERPRETAÇÃO DAS 
LEMBRANÇAS DISCENTES

Bosi (1994, p. 68) pontua que “a lembrança é a história da pessoa e seu 
mundo, enquanto vivenciada”. Não se trata de um recuso de simples reme-
morização, mas um resgate da vivência deixada em um canto da memória a 
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qual o ser humano recorre a fim de compor momentos significativos de sua 
história. Neste sentido, a lembrança é um retrato que o ser humano constrói 
utilizando materiais disponíveis do seu hoje, a partir do conjunto de represen-
tações que povoa sua consciência atual. Assim, por mais nítida que a imagem 
de um acontecimento do passado possa parecer ela não é a mesma imagem 
vivenciada no momento vivido. Ao relatar suas lembranças escolares enquan-
to alunos sujeitos/objetos do Ensino Religioso na escola pública, os/as narra-
dores/se, ainda que esforcem apresentam suas lembranças significadas do que 
viveram, posto que suas percepções, ideias, juízos de realidade e de valor que 
hoje possuem são diferentes daqueles vividos no momento em eram alunos.

Disto inferimos que a percepção que da professora B tem de sua pri-
meira escola ao narrar sua vida escolar não tenha sido exatamente aquela 
que possuía a época em que era aluna.

Apesar de não ser uma escola repleta de recursos, materiais pedagógicos 
diversificados, era um ambiente agradável, com valores e respeito ao próxi-
mo. A comunidade local ajudava com o que era possível e os alunos eram 
comprometidos, não me lembro de ter havido desacato de educando com 
professor, tenho boas lembranças daquele período.

O professor não possuía uma formação pedagógica, um curso superior, nem 
mesmo magistério, ele só possuía a 8ª série e o curso técnico em Contabili-
dade, mas eu sempre o via preparando as aulas, estudando, planejando, sua 
letra era muito bonita, ele falava bem, tinha domínio de sala e conseguia 
realizar bem sua função apesar do pouco estudo que possuía.

Na narrativa aparecem categorias significadas a partir se sua vivência 
atual, posto que entendê-las hoje, faz parte de seu próprio amadurecimen-
to que advém de sua formação enquanto pedagoga (ausência de recursos 
pedagógicos, compromisso dos alunos, desacato ao professor, formação de 
seu professor). Interpretamos tal narrativa como resignificação de sua pró-
pria experiência como pedagoga. É a partir desse referencial que ela deixa 
emergir suas lembranças escolares.

Ao elaborar sua tese Sobre o conceito de história, Benjamim (1987a, 
p. 224) afirma: 
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A verdadeira imagem do passado perpassa veloz. O passado só existe se dei-
xa fixar, como uma imagem que relampeja irreversivelmente, no momento 
em que é reconhecido [...] Articular historicamente o passado não significa 
conhecê-lo “como ele de fato o foi”. Significa apropriar-se de uma reminis-
cência, tal como ela relampeja [...]

Como se pode notar, para o filosofo, o passado não é concreto em si 
posto que ao narrá-lo não se pode conhecê-lo “como ele de fato o foi”. Deste 
modo, uma lembrança revivida, contada, narrada, sempre se dá como nova 
experiência, uma vez que se é possível ampliar sintetizar, ampliar ou até 
extinguir as sensações que emergem, posto que em cada momento de uma 
recordação, um acontecimento ganha ou perde significado. Neste sentido, 
as pesquisas narrativas (na qual se enquadra as autobiográficas) religam 
o sujeito a suas lembranças, deste modo, revisitar as experiências vividas 
(suas histórias) a partir de uma temática (as aulas de Ensino Religioso) 
guiam e orientam uma retrospectiva, para extrair daí os significados atri-
buídos a essas vivências. Portanto, o tema gerador “lembranças discentes” 
apresenta-se distribuído em 5 (cinco) unidades de sentido.

Impressões sobre a vida escolar:

Nas lembranças discentes, para a maioria dos/as narradores/as, 
aparecem impressões positivas da vida escolar haja vista aparecer em suas 
histórias adjetivos como “muito boa, “muito tranquila”. Professor C conta 
que a professora era exigente e ao fazê-lo ler os textos da bíblia, entende 
que tais leituras Essas leituras serviam para transformar [seu] dia-a-dia por 
meio da educação religiosa. Também para o professor D os exemplos que 
os professores davam conseguia influenciar o comportamento dos alunos. 
Na narrativa da professora E se destaca a postura de obediência e subser-
viência dos alunos em relação aos professores: “O que o professora falava a 
gente seguia”. Importante perceber que na narrativa da professora A, há um 
dado relevante, pois mesmo considerando a vida escola “boa” a narradora 
faz conexão com as aulas de Ensino Religioso e diz que tais aulas não eram 
boas “pois havia muita discriminação religiosa”.
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Como eram as aulas de Ensino Religioso

As lembranças que demarcam as aulas de Ensino Religioso resi-
dem na esfera de um catolicismo tradicional com recitação de orações 
e lições do catecismo. De acordo com as lembranças do professor D “As 
aulas eram sempre expositivas”. As vezes, as aulas ganham uma dimensão 
cívica com a introdução de cantos como o Hino Nacional (professora F). 
Para a professora G, eram aulas em que não havia participação A aula 
sempre passava rápido e não tínhamos espaços para discussões. As aulas 
eram meio chatas, porque a gente recebia o conteúdo sem o direito ao ques-
tionamento.  Essa história opõe-se a da professora H que conta que sua 
professora lia um texto bíblico e expunha suas ideias e por fim, permitia 
a participação dos alunos.  Destaco que professora E percebe tais aulas 
como momento de relaxamento entre o que ela chama de disciplinas 
“muito puxadas”. Também vem da professora E a informação de que se 
tratava de uma “matéria extremamente importante”. Ao apresentarem 
suas histórias os/as narradores/as demarcam o horário escolar em que 
a disciplina era ministrada. E esta variava de acordo com cada escola, 
ora sendo realizada no início da manhã, ora entre disciplinas, ora após o 
recreio, ora ao final das atividades escolares, o que neste caso, promovia 
certa evasão (professora G).

Penso ser necessário evidenciar ainda um fato de grande relevância 
que se percebe na narrativa de professor C:

Algumas aulas eram realizadas na escola, outras na Igreja - Congregação 
Cristã, igreja do véu – com isso nós tínhamos duas aulas por semana. [...]. 
As aulas não tinha horário definido, mas era sempre um dia na Igreja e outro 
na escola. Para quem frequentava a Igreja tinha aulas também aos domingos.

Esse fato promove a percepção da relação estabelecida entre o públi-
co e o privado, entre igreja e estado (escola), mesmo em se tratando de um 
país republicano e laico e de uma escola pública.
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Quem as ministrava:

Quanto à regência da disciplina os narradores permitem encontrar 
dois grupos docentes: os professores que ministravam outras disciplinas, e 
que as vezes, precisavam complementar suas cargas horárias ou por pessoas 
ligadas a igreja catequista, cooperador, freira. Somente a professora A men-
ciona que em certo momento teve professor especifico de Ensino Religioso.

O que se ensinava:

Com exceção da narrativa de Professor J, todos/as os/as demais nar-
radores  referem-se a conteúdos de base bíblica.  Deste modo, percebemos 
a força dos valores cristãos, presentes em todo o percurso da história e da 
constituição do povo brasileiro. E a partir da bíblia que os conteúdos são 
construídos na escola, o que demonstra haver um entendimento unilateral 
da religião: a cristã, seja evangélica, protestante ou católica.

Que relações constituíam com os outros conteúdos escolares.

Nas narrativas de sete, dos onze, narradores emergi a questão da 
relação que os conteúdos das aulas de Ensino Religioso estabeleciam 
com os demais conteúdos ministrados na escola. Nas lembranças dos 
professores A, C, D, J os conteúdos não se relacionavam com outras áreas 
do conhecimento. É somente na narrativa de professor H que se encon-
tra a afirmativa que havia certo relacionamento entre Ensino Religioso e 
outras disciplinas escolares:

Quanto aos conteúdos das aulas de Ensino Religioso, as vezes se relaciona-
vam com a disciplina de língua portuguesa, pois alguns textos eram inter-
pretativos, mas não tinha muito aproveito por que eram atividades que não 
chegavam ao nível da turma, assim se fosse para colocar na balança, eram 
atividades bem simples mesmo, bem fáceis.

O professor D em sua narrativa aponta para o fato de que mesmo 
esses conteúdos não se relacionando com os demais saberes escolar, os en-
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sinamentos que ele recebeu, serviram para sua vida. A professora A e o 
professor C entendem que a ausência do relacionamento entre os conteú-
dos reside no fato de que em seus tempos escolares não se tinha presente os 
debates em torno da interdisciplinaridade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao cruzar os relatos das memórias discentes dos professores, com o 
relato de suas práticas, percebe-se que a construção do modelo de ensino 
confessional emerge de suas vivencias.  No que diz respeito ao proselitismo 
religioso, todos os participantes declaram-se cristãos católicos e evangéli-
cos e na unidade de significado referente ao como trabalha a disciplina em 
sala temos:

Professora B: [...] às vezes os alunos não tem conhecimento do pai-
nosso, que tem família [...] tem família que não senta, não abre a bíblia, não 
discute uma palavra de Deus [...] o primeiro texto que trabalhei com eles esse 
ano foi “a família, presente de Deus”.

Professora E: Mas eu gosto muito aprofundar dentro da palavra de 
Deus que é muito importante.

Professor J: Eu sou pastor [...] trabalhar o ensino religioso é aproximar 
as crianças de Deus.

Como se pode observar nas narrativas o ensino é proselitista uma 
vez que o conteúdo volta-se à uma única possibilidade de entendimento 
do sagrado (perspectiva cristã). Há, como se pode notar, a tomada do 
espaço público como prolongamento do espaço privado, e podemos atri-
buir tal situação a dois motivos que se desvelam no decorrer da pesquisa: 
o primeiro refere-se a ausência de formação para ministrar tal disciplina, 
o segundo diz respeito ao entendimento reinante que ensino religioso é 
espaço de ensino de catequese doutrinal e das verdades relativas a fé e 
não espaço de construção de conhecimento sobre as religiões. Não ha-
vendo uma formação que possibilite entender o ensino religioso como 
parte do currículo escolar, os professores replicam suas experiências e 
reatualizam o modelo confessional.
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O ensino da literatura numa perspectiva 
transdisciplinar

Alessandra Carlos Costa Grangeiro1 - UEGGO

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo apresentar algumas reflexões no que diz respeito ao en-
sino da Literatura no Ensino Superior. Propomos, então, algumas reflexões que mostrarão 
a saturação do pensamento de Descartes, a partir da discussão acerca da filosofia grega do 
século VI a. C. Depois dessas discussões, sugerimos uma forma de apresentar uma poetisa e 
sua obra dentro da perspectiva transdisciplinar, ou seja, a partir de um princípio epistemo-
metodológico que permite o diálogo entre os sujeitos envolvidos. Nossa reflexão será sobre 
a vida e a poesia de Cora Coralina, a partir de uma perspectiva contextual, global, multidi-
mensional e complexa, conforme nos aponta Morin (2011). 

Palavras-chave: Complexidade. Transdisciplinaridade. Cora Coralina.

INTRODUÇÃO

Muito se tem falado acerca de mudanças de paradigmas e, na educa-
ção, esse discurso não tem sido diferente. Profissionais de distintas áreas do 
conhecimento têm estado abertos à discussão, pois têm observado aconte-
cimentos e catástrofes, seja na economia, seja no meio ambiente, a ponto 
de a vida no planeta estar ameaçada. Essas discussões acerca das transfor-
mações sociais e das consequências advindas delas têm ultrapassado os li-
mites nacionais e alcançado o âmbito internacional que, por meio de vários 
fóruns, têm procurado ouvir as mais distintas vozes e identificar as reais 
necessidades das pessoas de todo o mundo. Exemplo disso é a Declaração 
do Milênio, elaborada pelas Nações Unidas, em 2000. Comprometendo-se 
em reafirmar os princípios expostos na Carta das Nações Unidas, por se-
rem intemporais e universais, 147 Chefes de Estado e de Governo se com-

1 Doutora em Estudos Literários pela Universidade Federal de Goiás. Professora na Universidade 
Estadual de Goiás. Diretora Acadêmica da Faculdade Faifa. E-mail: alessandraccosta@gmail.com.
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prometeram a respeitar e a defender os princípios da dignidade humana, da 
igualdade e da equidade em nível mundial. 

Esse comprometimento das nações com a Declaração do Milênio 
(DM) tem gerado um processo contínuo de reflexão acerca do processo de 
ensino-aprendizagem das Instituições de Educação. É preciso um processo 
de ensino-aprendizagem que inclua as demandas do mundo atual: suas ma-
zelas, suas dificuldades. Dentro deste contexto, muitos documentos têm sido 
elaborados como, por exemplo, a Carta da Terra que, dentre outros objetivos, 
procura gerar uma sociedade global sustentável; Carta da Ecopedagogia que 
aponta a sustentabilidade como um princípio interdisciplinar reorientador 
da educação; a Carta da Transdisciplinaridade que aponta a multidimen-
sionalidade da transdisciplinaridade e leva em conta as concepções de tempo 
e de história. Todas essas discussões pressupõem as reflexões de Edgar Morin 
(2011) e as nossas reflexões também considerarão essas discussões. O pro-
blema que se põe diante de nós é o seguinte: em meio a tantas mudanças e 
demandas da sociedade, como pensar uma metodologia que dê conta da ar-
ticulação dos conteúdos de Literatura com a sociedade e com a subjetividade 
dos discentes? Sendo assim, nossos apontamentos reafirmarão a importância 
da abordagem do conhecimento a partir de uma perspectiva transdisciplinar. 

Tendo em vista em considerações, este trabalho tem por objetivo 
apresentar uma leitura da poesia de Cora Coralina na perspectiva do pensar 
complexo na educação e isso gerará algumas reflexões no que diz respeito 
ao ensino da Literatura, no Ensino Superior, que não deve se desvincular 
nem da sociedade, nem do indivíduo, mas, ao contrário, deve promover 
uma ampliação do conhecimento histórico e dos sujeitos envolvidos, visto 
que, na tessitura da obra, elementos históricos e subjetivos se articulam. 
Além disso, esse ensino não deve se restringir aos limites da sala de aula, ao 
contrário, as reflexões feitas em sala de aula deverão ser úteis para promo-
ção do diálogo e da transformação da sociedade. 

Consideramos relevante fazer algumas reflexões que mostrarão a sa-
turação do pensamento de Descartes, reflexões estas que têm promovido 
mudanças de paradigmas pelas quais a educação tem passado e feito-a in-
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corporar o conceito de pensamento complexo na sua prática. Depois dessas 
discussões, a obra da poetisa será apresentada dentro da perspectiva trans-
disciplinar, ou seja, na do pensamento complexo na educação. 

Nossa pesquisa é bibliográfica e de campo, visita à Cidade de Goiás: 
aos museus, à casa de Cora Coralina, e o seu desenvolvimento necessitou 
de abordagens teórica, crítica. No que diz respeito à teórica, acerca das mu-
danças de paradigmas no mundo atual, em geral e na educação em particu-
lar, nossas leituras passarão por Hilton Japiassu, Aristóteles, Maria Cândida 
Moraes e Fritjof Capra. Quanto às leituras críticas, faremos leituras de/e so-
bre Cora Coralina e, portanto, lemos Antonio Luciano de Andrade Tosta e 
Goiandira Ortiz de Camargo. A obra de Cora Coralina será pensada numa 
perspectiva transdisciplinar, ou seja, a partir de um princípio epistemo-me-
todológico que permite o diálogo entre os sujeitos envolvidos.

CIÊNCIA, RELIGIÃO, ARTE E FILOSOFIA: MODOS DISTINTOS DE 
ABORDAR A COMPLEXIDADE DA REALIDADE

Ciência, Religião, Arte e Filosofia são os quatro ramos do conheci-
mento pelos quais o homem procura conhecer o mundo que o rodeia. Por 
meio da Ciência, o homem busca o conhecimento objetivo e material do 
Universo, por meio da Religião, perscruta o infinito subjetivo, por meio 
da Arte, procura as belezas da criação e, por meio da Filosofia, tenta situ-
ar-se em todo esse conjunto, além de, constantemente, estar questionando 
os fundamentos não só de si mesma, mas os da Ciência, os da Religião e 
os da Arte. Como vemos, são quatro ramos que se completam, cada um 
oferecendo possibilidades diferentes, de modo que, juntos, permitem um 
conhecimento total, ou seja, o conhecimento dos vários aspectos da com-
plexidade do mundo em que vivemos. A relação de interação entre essas 
formas de se compreender o mundo era tão intensa na Antiguidade que, 
segundo Capra (1983), não existia no período da filosofia grega do século 
VI a.C. uma distinção entre a filosofia e a religião.

A abordagem dessa questão se dá em função de considerarmos a 
importância do pensamento complexo na formação cultural e intelectual 
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do indivíduo e, portanto, na da sociedade como um todo. Na realidade, 
as ações humanas são moldadas pela concepção de vida que ele possui e 
esta é anterior a qualquer ação. Desejamos observar e analisar a relação 
estreita havida entre filosofia, ciência, arte e religião, na Antiguidade, para, 
posteriormente, apontarmos como foi sempre havendo uma tentativa de 
separação, especialmente, com relação à ciência experimental, que foi ga-
nhando espaço em relação à própria filosofia, justificada pela possibilidade 
de maior compreensão do universo e do homem. 

A sistematização do conhecimento científico da Antiguidade foi feita 
por Aristóteles. Essa sistematização se tornou a base da concepção cientí-
fica ocidental por um período de mais ou menos dois mil anos. O próprio 
Aristóteles considerava de muita importância as questões relativas à alma 
humana e a Deus, por isso, as questões do mundo material tendiam a ficar 
em segundo plano. A intensidade do processo de racionalização da realida-
de pode ser vista no Renascimento. O homem tende a ser, cada vez mais, 
racional. O mito e a religião, elementos que estabelecem a comunhão do ho-
mem com o transcendente, perdem espaço, embora, como veremos, nunca 
foi eliminado totalmente, nem mesmo em contextos em que a racionalidade 
domina.

O nascimento da ciência moderna é marcado pelo pensamento filo-
sófico de René Descartes no século XVIII, que intensifica o dualismo entre 
espírito e matéria. Em função desse pensamento, os cientistas viam o mun-
do material como algo morto, sem movimento. Essa visão mecanicista do 
mundo ainda foi sustentada por Isaac Newton. O pensamento cartesiano 
leva o homem ocidental a:

igualar sua identidade apenas à sua mente, em vez de igualá-la a todo o 
seu organismo. [...] Cada indivíduo foi dividido num grande número de 
compartimentos isolados de acordo com suas atividades que exerce, seu 
talento, seus sentimentos, suas crenças etc., todos estes engajados em confli-
tos intermináveis, geradores de constante confusão metafísica e frustração 
(CAPRA, 1983, p. 25).
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Para fazer um paralelo a esse posicionamento, e demonstrar como é 
difícil uma separação bem distinta entre as questões místicas e as científi-
cas, lembremos as ideias de Hilton Japiassu (1991, p. 15). Segundo ele:

a ciência, por mais que elabore um discurso racional e objetivo, jamais po-
derá estar inteiramente desconectada de suas origens, sejam elas místicas, 
religiosas, alquimistas ou simplesmente subjetivas. Porque elas se manifes-
tam, ao mesmo tempo, na história e na criação científica. 

Dessas considerações, conclui-se que a separação entre o pensamen-
to racional e o místico nunca foi tão nítida, mas sempre marcada por con-
tradições, idas e vindas. E tudo isso reforça o nosso posicionamento de que, 
na abordagem da realidade, deve-se adotar uma perspectiva transdiscipli-
nar que, além de permitir a quebra das fronteiras entre as disciplinas, per-
mite olhares subjetivos dos sujeitos que possuem, além de racionalidade, 
emoção, intuição e religiosidade. 

Na busca de uma compreensão melhor acerca dos acontecimentos e 
fenômenos no mundo, o pensamento científico está superando essa frag-
mentação do conhecimento do homem e do mundo e volta à ideia de uni-
dade expressa na Grécia antiga e nas filosofias orientais. Todas as coisas e 
todos os fatos percebidos na natureza estão inter-relacionados, a visão do 
mundo é dinâmica. O tempo e as mudanças são características fundamen-
tais desse pensamento. O cosmo é uma realidade inseparável marcado pelo 
eterno movimento “vivo, orgânico, espiritual e material ao mesmo tempo” 
(CAPRA, 1983, p. 26). Essa ideia da unidade pode ser observada no pró-
prio trabalho de Capra. Segundo ele, a influência da Física moderna ultra-
passa a tecnologia e estende-se ao reino do pensamento e da cultura; além 
disso, segundo ele, a Física moderna tem passado por uma revisão no que 
diz respeito à relação do homem com o universo. 

Dentro desse contexto é que nos propomos a pensar a obra de Cora 
Coralina. Nessa obra, a poetisa olha para fora de si mesma e contempla um 
Goiás arcaico; mas ora seu olhar se inverte e a voz lírica volta-se para a con-
templação de si mesma. Esse olhar histórico, desvela para o leitor a educação 
de um tempo arcaico, pois o olhar se volta para um tempo mais distante e 
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revela um modelo patriarcal e, em alguns momentos, matriarcal (domínio 
de sua bisavó): “as antigas relações humanas e de trabalho; ‘os deveres sa-
grados da hospitalidade’ goiana ou sertaneja, enfim, toda uma ética hoje 
perdida, mas felizmente recuperada por alguém que tinha viva consciência 
deste dever: ‘Alguém deve, rever, escrever e assinar os autos do Passado / an-
tes que o Tempo passe tudo a raso’” (DENÓFRIO, 2004, p.10). Ainda, nessa 
poesia, conhecemos o espaço, que é preservado, pois é Patrimônio Cultural 
da Humanidade, da Cidade de Goiás. O fluxo temporal tende a tudo des-
truir e/ou transformar, mas a experiência do mundo compartilhado se situa 
no tempo, mas também num espaço que, se preservado, faz romper o fluxo 
temporal. Preservação do espaço é memória cultural preservada.

A OBRA DE CORA CORALINA NUMA PERSPECTIVA TRANSDISCIPLINAR

Segundo Maria Cândida Moraes, (2014, p. 37) o conhecimento 
transdisciplinar é:

produto de uma tessitura complexa, dialógica e autoeco-organizadora, 
é tecido nos interstícios, nas tramas, na intersubjetividade dialógica, nos 
meandros da pluralidade de percepções e significados emergentes, a partir 
de uma dinâmica complexa presente nos fenômenos, eventos e processos 
constitutivos da realidade da vida.

Essa tessitura complexa aponta para o que é essencial na transdis-
ciplinaridade que é a epistemologia da complexidade. A realidade é com-
plexa, pois elementos distintos a compõem e complexos são os sujeitos 
que percebem essa realidade. O resultado disso é a necessidade da pas-
sagem do conhecimento “de um nível de realidade a outro” (MORAES, 
2014, p. 37). Por isso, uma abordagem transdisciplinar do conhecimento 
é sempre aberta e, portanto, ultrapassa as fronteiras das disciplinas que 
fracionam o conhecimento da realidade como um todo. Ainda de acordo 
com Moraes (2014, p. 37-38):

a educação fundada na transdisciplinaridade, na multidimensionalidade 
humana, vai além do racionalismo clássico e recupera a polissemia dos sím-
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bolos, reconhece a importância das emoções, dos sentimentos e afetos, a voz 
da intuição ao colocá-la em diálogo com a razão e com a emoção subjacente.

A abordagem da poesia de Cora Coralina irá além do racionalismo. 
Os sujeitos envolvidos na leitura se permitiram emocionar e expor seus 
sentimentos e afetos. Nesse passo, a razão e a emoção se encontram e se 
fortalecem no processo de leitura.

Conforme a explicação de Denófrio, a antologia de Cora Coralina foi 
organizada a partir do critério cronológico e temático; este predominan-
do sobre aquele. Sem que haja citação das obras às quais os poemas fazem 
parte, regra geral, são apresentados na ordem de publicação dos livros que 
são os seguintes: Poemas dos becos de Goiás e estórias mais, Meu livro de 
cordel, Vintém de cobre: meias confissões de Aninha. A partir de expres-
sões retiradas dos próprios poemas, Denófrio organizou a antologia em sete 
seções: “Nos reinos de Goiás”, “Canto de Aninha”, “Criança no meu tempo”, 
“Paraíso perdido”, “Entre pedras e flores”, “Canto solidário” e “Celebrações”.

A observação da essência de cada uma dessas seções já deixa eviden-
te como facilmente se poderá ler esses poemas a partir do ponto de vista 
do conceito de historicidade, pois essas divisões apontam para elementos 
históricos dos reinos de Goiás e para elementos resultantes das experiências 
de Aninha. Essa poesia deve ser abordada a partir de uma perspectiva con-
textual, global, multidimensional e complexa, pois aponta para os mais dis-
tintos níveis de realidade. De uma perspectiva somente racional, a riqueza 
das relações que essa poesia estabelece com o sujeito e com o universo no 
qual ele está inserido não poderia ser apreendida.

Antonio Luciano de Andrade Tosta (2006) faz uma abordagem 
acerca da poesia de Cora Coralina relacionada à história. Para ele, Cora 
Coralina não fala de eventos de cunho histórico tradicional e nem nos 
apresenta verdades históricas sistematizadas, pois “seu assunto é o dia-a-
dia, os costumes, crenças, ‘casos’, cenas, valores e tradições das pessoas 
simples de sua cidadezinha no estado de Goiás, temas que dificilmente 
comporiam um estudo histórico mesmo nos dias de hoje” (TOSTA, 2006, 
p. 20). A história fala acerca de acontecimentos passados, mas nem todos 
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os acontecimentos interessam a ela. Historiadores, normalmente, contam 
a história do ponto de vista “do soldado e não do comandante”. Acerca 
disso, Cora tinha consciência, sabia que a história tende a deixar as pesso-
as comuns de lado; por isso, fez sua opção: falar sobre a vida das pessoas 
obscuras. O resultado disso é que, para ela, a lavadeira é objeto de escrita. 
Os heróis para ela são os “humildes” e os “anônimos”.

Cora Coralina sabia que a escrita é uma forma de preservação do 
passado e sabia também, como já foi dito, que os historiadores, em ge-
ral, preservam-no sob uma perspectiva que não é a de seu interesse; por 
isso Cora declara que alguém deve se lembrar do, e escrever sobre, o pas-
sado para que o tempo não destrua tudo. Se isso não acontecer, a gera-
ção nova não terá conhecimentos das estórias, lendas e tradições de seus 
avós e pais. Sendo assim, vemos que Cora revela à geração nova aquilo 
que a história deixou de registrar; é o que vemos, por exemplo, no poe-
ma “Antiguidades”. Cora Coralina, além de não tratar a história do ponto 
de vista do historiador, no que diz respeito à escolha dos acontecimentos 
que devem ser registrados e preservados, como registrado, por exemplo, no 
poema “Antiguidades”, também não busca o passado de forma semelhan-
te aos historiadores, pois estes o buscam em registros, em documentos, e, 
Cora Coralina, na memória: “ela se baseia na memória, o que põe em dú-
vida a fidelidade e a autenticidade de seus relatos, visto que o discurso feito 
a partir da memória é não só vivido, mas também construído” (TOSTA, 
2006, p. 27). E, ainda, segundo Pierre Nora (1989, apud TOSTA, 2006, p. 
27), a memória “permanece em constante evolução, aberta à dialética de 
lembrar e esquecer, inconsciente de sucessivas deformações, vulnerável à 
manipulação e apropriação, susceptível a um longo sono com períodos de 
reavivamento”. A memória, além de conservar e de reconstruir o passado, 
constrói a identidade e re-afirma as origens e laços. Isso é o que faz Cora em 
sua poesia, como, por exemplo, no poema “O prato azul-pombinho”.

Dessas considerações, percebemos que a história circunstancial, as 
experiências históricas e as pessoais, podem ser entrevistas na poesia de 
Cora. Sobre suas experiências pessoais:
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sobre sua infância, Cora Coralina constrói versos autobiográficos em que 
nos fala fartamente dessa quadra dolorosa de sua vida em que sofreu a indi-
ferença da mãe [...] a discriminação das irmãs e a insensibilidade de adultos 
da família. O oásis de sua vida: sua bisavó (Mãe Iaiá), tia Nhorita e, em sua 
mais recuada ‘puerícia’, mãe Didi, a ex-escrava que a ‘alimentou em seus 
seios fecundos’. Sua poesia não deixa dúvidas quanto a isto. Amava tam-
bém, profundamente, o seu avô meio filósofo (DENÓFRIO, 2004, p. 339).

Mas, segundo Barbosa, o conceito de historicidade se refere à articu-
lação entre a história circunstancial, as experiências históricas e as pessoais, 
e a literária. A poesia de Cora, também, nos permite entrever, não de forma 
explícita como em outros poetas, suas experiências de leituras. Entretanto, 
aqui nos restringiremos às questões históricas e pessoais. 

Sobre a questão das vertentes lírica e épica bem como da da metapo-
ética, faremos menção, também, do estudo de Goiandira Ortiz de Camargo, 
em “Cora Coralina: uma poética para todas as vidas”. Esse artigo inicia-se 
com a afirmação de que Cora Coralina viveu, na cidade de Goiás, as duas 
pontas da vida: a da infância e a da ancianidade. As experiências vividas pela 
poetisa mais as histórias ouvidas propiciará o trabalho de rememoração po-
ético e este é, segundo Camargo, o que garante o caráter épico de sua poesia 
que “criará uma tensão com a subjetividade lírica” (CAMARGO, 2006, p. 59). 
Portanto, o épico em Cora Coralina aparece “motivado por experiências vi-
vidas em sua comunidade” (CAMARGO, 2006, p. 59). Nesse caso, vemos 
que o sujeito poético se inscreve nos acontecimentos da comunidade em que 
relembra: “os movimentos da recordação, própria do lírico, pontuam a me-
mória, espaço da narração épica” (CAMARGO, 2006, p. 60). Dentro desse 
contexto, mais do que nunca, percebemos a poesia de Cora Coralina como 
um espaço onde se articulam as histórias circunstancial, histórica e pessoal.

Nesse ponto, as afirmações de Camargo (2006, p. 61) convergem para 
o que citamos anteriormente do estudo de Tosta (2006), bem como para o 
que Barbosa diz acerca do conceito de historicidade: “traça um painel do 
Brasil interiorano do final do século XIX e início do XX”. Ligada à afirmação 
inicial do seu artigo, Camargo faz uma leitura da obra de Cora Coralina ar-
ticulada às suas experiências pessoais e históricas. Para isso, aponta, eviden-
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temente, acontecimentos históricos e pessoais. Segundo ela, “podemos ver a 
partida de Cora Coralina como destino que se entrelaça ao da cidade [...] o 
seu retorno é um marco na história da cidade” (CAMARGO, 2006, p.60); “a 
poetisa volta justamente para passar a limpo o passado, acertar contas com 
o vivido e fundar outro discurso sobre sua cidade” (CAMARGO, 2006, p. 
63) “a poetisa assume o papel de rapsoda que vai reconstruir a memória da 
cidade a partir de sua subjetividade” (CAMARGO, 2006, p. 63). Sobre essa 
questão já fizemos menção acerca da consciência que Cora Coralina tem de 
“assinar os autos do passado antes que o Tempo passe tudo a raso”. 

CONCLUSÃO

Cora Coralina escolheu a comunicação clara e intensa com o leitor. 
Já mencionamos a consciência que possui no que diz respeito à preser-
vação do passado para as novas gerações. Além disso, devemos, ainda, 
mencionar que da sua produção poética, segundo Camargo, é possível 
depreender uma ars poetica. Vários de seus poemas tais como “Todas as 
vidas”, “Minha vida”, “Becos de Goiás”, “Meu vintém perdido” e outros 
“expressam exemplarmente, seus temas a partir de uma ética e de uma po-
sição diante do mundo e da criação poética. São poemas que equilibram 
a realização poética formal com as raízes que sustentam a sua poesia” 
(CAMARGO, 2006, p. 67). Nesse sentido, a poetisa restabelece os víncu-
los que o sujeito poético tem com a cidade. A poesia de Cora Coralina é o 
espaço onde se articulam as leituras das histórias circunstancial e literária 
e, porque desprezou o “caracol das palavras”, criou uma poesia em que o 
sujeito da enunciação é entendido. 

As leituras que foram feitas acerca das mudanças de paradigmas atu-
ais que apontam para a necessidade de mudanças na educação, bem como 
as leituras das obras de Cora Coralina e as pesquisas feitas na Cidade de 
Goiás nos mostraram como é possível tornar a aprendizagem no Ensino 
Superior mais significativa. Essa significação acontece quando se adota uma 
perspectiva que contempla a complexidade da sociedade, a do objeto estu-
dado e a dos sujeitos envolvidos. A relevância do ensino se alcança quando, 
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no processo de aprendizagem, o sujeito consegue articular sua vivência às 
reflexões que estão sendo feitas em sala de aula e/ou em espaços fora dela.
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O professor de matemática do ensino médio 
estadual em Goiás na sociedade da informação, 

do conhecimento e da aprendizagem
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Silma Pereira do Nascimento

RESUMO 

Este artigo apresenta partes da dissertação apresentada no Programa de Pós-Graduação em 
Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente, do Centro Universitário de Anápolis – UniEVAN-
GÉLICA, no ano de 2015, intitulada “As Tecnologias de Informação e Comunicação nas 
escolas públicas estaduais em Goiás – o que dizem professores de Matemática do ensino mé-
dio” e tem como objetivo analisar as ações pedagógicas do professor de Matemática frente a 
sociedade da informação, do conhecimento e da aprendizagem. Objetiva-se ainda verificar 
a formação desse professor e a utilização das tecnologias digitais no processo de ensino e de 
aprendizagem. Para a investigação foram selecionados cinco colégios representativos esco-
lhidos nas Mesorregiões do estado de Goiás, nas cidades de Catalão, Goiânia, Jussara, Lu-
ziânia e Porangatu.  A metodologia escolhida foi de natureza qualitativa e quantitativa, com 
os dados coletados por meio de questionários e entrevista aplicados aos professores de Ma-
temática da 3ª série do ensino médio, aos gestores e aos alunos, totalizando 105 pessoas. Os 
resultados apontam que a utilização das tecnologias como ferramenta metodológica ainda 
é um desafio, onde faltam, infraestrutura nos colégios e políticas públicas educacionais que 
sejam planejadas coletivamente, que atendam as realidades existentes hoje nas escolas e que 
tenham continuidade.  Evidencia-se que os professores percebem a necessidade de forma-
ção para o uso dos recursos tecnológicos, para seu crescimento próprio e para um melhor 
aprendizado dos alunos, pois os jovens, público alvo desta pesquisa, em sua grande maioria 
estão conectados à internet diariamente e com seu próprio aparato tecnológico, realidade 
constatada no Brasil e no mundo. Conclui-se que, a inclusão das tecnologias, como suporte 
na melhoria do processo de ensino e aprendizagem é um dos caminhos, porém é necessário, 
além dos equipamentos, redes de internet com banda larga, pessoal de apoio, que o profes-
sor tenha formação continuada para saber interligar equipamentos, softwares e conteúdos.

Palavras-chave: Tecnologia. Formação do professor. Infraestrutura.
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INTRODUÇÃO

Na sociedade atual o tema qualidade na educação tem sido pauta 
constante nos mais diversificados grupos e segmentos da sociedade, cres-
ce a preocupação em torno da educação brasileira, em todos os níveis de 
ensino. No ensino de matemática essa preocupação ainda é maior. Nas 
concepções de Cunha (2015) os índices das pesquisas nacionais (IDEB - 
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) e internacionais (PISA - 
Programme for international student assessment) fortalecem e corroboram 
com essas inquietações. Nos resultados apresentados pela Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e pelo Inep/MEC, do 
PISA 2012, o Brasil, em relação à disciplina de Matemática entre 2000 e 
2009, apresentou crescimento de 15,57% nos resultados da avaliação. De 
2009 a 2012 quase não houve alteração no resultado, computando apenas 
1,30% de acréscimo no índice. Os dados sobre o ensino de Matemática no 
Brasil mostram resultados insatisfatórios e dentre as causas apontadas por 
Vitti (1999) e Rodrigues (2001), destaca-se a rejeição da disciplina pelos 
alunos, em todas as classes sociais e em todos os níveis de ensino.  

Cunha (2015) ressalta que as mudanças no processo de ensino e 
aprendizagem da Matemática estão sendo discutidas por pesquisadores ao 
longo dos últimos anos, não apenas em conteúdo como também nos obje-
tivos e nas metodologias. D’Ambrósio (2002) considera que a Matemática é 
sem dúvida uma das matérias mais temidas pelos alunos, e que a utilização 
das tecnologias, da informática, nas aulas pode ser um excelente meio para 
a construção do conhecimento e uma fonte metodológica para ajudar no 
processo de ensino e aprendizagem, além de auxiliar no desenvolvimen-
to da autonomia dos alunos. Porém, o autor salienta que as ações devem 
ser planejadas, deve-se pensar nas políticas públicas de investimento na 
formação continuada de professores, proporcionando condições técnicas e 
didático-pedagógica aos docentes e também na infraestrutura, com meios 
computacionais (hardware) e/ou de programas (software) adequados.

Belloni (2001) afirma que as exigências da sociedade contemporânea 
são visíveis e estabelecem um novo tipo de indivíduo e trabalhador, dotado 
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de um conjunto de capacidades para gerir e adaptar a novas situações, um 
trabalhador mais autônomo e informado, sempre pronto a aprender. Para 
Cunha (2015) novas formas de ensinar e aprender os conceitos matemáti-
cos deve ser no contexto social atual uma das preocupações dos docentes.  
Com os avanços científicos e tecnológicos cresce a cobrança de como se 
aprende e se ensina Matemática. Questiona-se a concepção do processo en-
sino e aprendizado de Matemática nas práticas docentes. Aprender e ensi-
nar Matemática são processos indissociáveis e necessitam ser constitutivos 
dos saberes associados à prática do professor de Matemática.

Pretende-se neste artigo verificar como estão sendo concebidas as ações 
dos professores de Matemática do Ensino Médio em Goiás, tendo como foco 
o processo ensino e aprendizagem com o uso das Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC). Para tanto, foram selecionados cinco colégios represen-
tativos de cada Mesorregião do Estado de Goiás, localizados nas cidades de 
Catalão, Goiânia, Jussara, Luziânia e Porangatu, conforme figura 01.

SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO, DO CONHECIMENTO E DA 
APRENDIZAGEM

Na sociedade atual existe uma enorme quantidade de informações 
disponíveis na internet, basta um “clique” e aparecem milhares de arqui-
vos relacionados a um mesmo assunto. Deparamo-nos com a sociedade 
da informação ou sociedade em rede alicerçada no poder da informação 
(Castells, 2003), do conhecimento (Hargreaves, 2003), e da aprendizagem 
(Pozo, 2004), ocasionado mudanças significativas em toda sociedade. 

As discussões sobre essa “nova sociedade” cresce substancialmente. 
Para Miranda (2000), na sociedade da informação, a comunicação e a infor-
mação tendem a permear as atividades e os processos de decisão nas dife-
rentes esferas da sociedade. A sociedade passa progressivamente a funcionar 
em rede. Presenciamos um momento de grandes mudanças que se caracte-
rizam pelas múltiplas possibilidades de aprender. Neste novo paradigma da 
sociedade da informação, a escola deixa de ser o único local para a constru-
ção do conhecimento do cidadão. Nesse contexto, Jonassen (2007) diz que “é 
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preciso que o professor tenha competência pedagógica para fazer uma leitura 
crítica das informações que estão disponíveis na Internet. Quanto ao aluno, 
é preciso que tenha competência cognitiva para transcender do pensamento 
elementar para o pensamento crítico, que envolve a reorganização dinâmica 
do conhecimento de formas significativas e utilizáveis por meio de três 
competências gerais: avaliar, analisar e relacionar.”

Coutinho (2011) chama a atenção para o fato de que o acesso à infor-
mação não é garantia de conhecimento. Para que ocorra a aprendizagem, é 
necessário que frente às informações apresentadas, as pessoas possam re-
elaborar o seu conhecimento ou até mesmo desconstruí-lo, visando uma 
nova construção, uma vez que o conhecimento se adquire, quando as di-
versas informações se inter-relacionam criando uma rede de significações 
que se interiorizam no indivíduo.Assim, verifica-se que, na sociedade da 
aprendizagem, da informação e do conhecimento há uma maior possibili-
dade de envolvimento dos indivíduos em investir na própria aprendizagem 
tendo em vista o seu desenvolvimento e a sua formação.  

O PROFESSOR DE MATAMÁTICA E O PROCESSO DE ENSINO E 
APRENDIAGEM.

A função de professor exige dele uma formação além de conhecer 
uma área específica, ele precisa adquirir novos saberes, que se completam 
com o que ele adquiriu na sua formação. Precisa sair da sua área de conforto 
e buscar formação continuada que dê conta de dialogar com outras áreas e 
com modalidades distintas de ensinar. Nesse sentido, espera-se que o pro-
fessor esteja preparado para ultrapassar os limites de sua própria formação 
inicial, sempre buscando um saber abrangente, não que queira substituir o 
conhecimento adquirido até então, mas que consiga fazer uma ligação entre 
os diferentes saberes para trabalhar numa concepção mais globalizada, que 
venha atender as exigências postas nesse início de Século.

Para Cunha (2015) é preciso instigar, motivar o aluno a construir o co-
nhecimento. O professor tem que ensinar seus alunos a pensarem, a descobri-
rem. Mas para isto, ele tem que superar os velhos paradigmas da escola tradi-
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cional, deixando de ser somente um transmissor de informações. A educação 
bancária, citada por Paulo Freire (2003), na qual os alunos são meros recep-
tores, e que deveriam absorver tudo conforme as concepções de seus profes-
sores, sem questionar, não é mais aceita.  Ensinar é propiciar condições para 
que o aluno construa seu conhecimento. Assim, para ensinar é necessário co-
nhecer e traçar as metas para atingir o objetivo que consiste na aprendizagem. 

Assis (2008) diz que atualmente existe uma diversidade de equipa-
mentos e meios que propiciam inovações para as diversas áreas do conhe-
cimento. Para a Matemática existem inúmeros softwares que auxiliam na 
editoração de fórmulas, nos desenhos gráficos, geométricos, entre outros.  
Também são utilizados métodos audiovisuais com dinâmicas ou traços do 
ramo geométrico que fazem parte do dia a dia. As apresentações de filmes, 
entrevistas e documentários apresentam um resultado bastante positivo 
em relação atenção dos alunos.

O computador pode ser uma ferramenta que levará as ações pedagó-
gicas por um novo caminho que pode ser benéfico ou não.  Nesse sentido, 
Guajardo (2002) diz que o professor de Matemática precisa entender que o 
recurso tecnológico como todas as ferramentas produzidas pelo ser humano 
deve ser usado para construir o progresso, combater iniquidade e dar maiores 
oportunidades às novas gerações. O autor ainda destaca que o uso superficial 
das tecnologias pode acarretar falsos benefícios no que concerne às compe-
tências esperadas no processo de ensino. Para utilizar as tecnologias é neces-
sário ter consciência para que não aumente a distância social do sistema edu-
cativo em termos de qualidade do ensino e de oportunidades aos estudantes.

O professor precisa da legitimidade educacional na inclusão do 
computador, da Internet, de software em suas ações pedagógicas, sendo es-
sencial saber estabelecer links entre as TIC e o conhecimento matemático, 
possibilitando assim a construção de conhecimento. O domínio do técnico 
e do pedagógico não devem acontecer de modo estanque, um separado do 
outro (VALENTE, 2005, 20). Ou seja, não adianta dominar a tecnologia se 
não se tem a pedagogia de um professor e vice-versa. Estes conhecimentos 
devem ser adquiridos, se possível, por igual.
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A PESQUISA, O LOCAL DA PESQUISA, OS AUTORES DA PESQUISA E A 
ANALISE DOS DADOS

A metodologia utilizada na pesquisa consistiu de uma abordagem 
de caráter qualitativo e quantitativo com revisão bibliográfica, seguida de 
trabalho de campo,com visitas aos Colégios, aplicação de questionários e 
de entrevistas aos professores de Matemática, ao grupo gestor e aos alu-
nos, totalizando 105 pessoas pesquisadas. As áreas de pesquisa localizam-
se nas cinco Mesorregiões do Estado de Goiás, escolhidas por uma série 
de fatores, dentre eles, que fossem representativas nos aspectos sociais, fi-
nanceiros, com bons Índices de Desenvolvimento Humano, da Educação, 
Longevidade e Renda e que possuíssem uma Regional da Secretaria da 
Educação Estadual (SRE). Os municipios escolhidos foram Catalão, 
Goiânia, Jussara, Luziânia e Porangatu. E nesses municípios, escolhidos 
cinco Colégios (por questões de ética não foram nominados), que ofereces-
sem a 3ª Série do Ensino Médio e que possuísse laboratórios de informática. 

Os Colégios pesquisados contavam na época com 4446 alunos, sen-
do 1302 do ensino fundamental e 3144 do ensino médio. Com 74 professo-
res do ensino fundamental e 161 do ensino médio. 

Na pesquisa ouvimos 11 professores de Matemática, seis do sexo 
masculino e cinco do feminino. Quatro na faixa etária de 30 a 40 anos 
e sete de 41 a 50 anos, a maioria possuía de 11 a 25 anos de experiência 
como professor de Matemática. 

Do grupo gestor ouvimos cinco profissionais, um diretor, um vice-
diretor, um secretario geral, um coordenador de turno e um professor, qua-
tro do sexo feminino e um do sexo masculino, a maioria tinha idade entre 
31 a 50 anos e 80 % deles tinha mais de 21 anos de profissão. Todos gradu-
ados, 60% com pós-graduação e um com mestrado.

Participaram da pesquisa 89 alunos, sendo 41 do sexo masculino e 
48 do sexo feminino, 85% dos alunos com idade de 16 a 18 anos, 13% de 19 
a 24 anos e 2% com idade acima de 24 anos.

Após o tratamento dos dados coletados nos questionários e na en-
trevista passamos a análise, feitas por meio das categorias: formação e 
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ação dos professores, processo ensino e aprendizagem e inclusão das TIC 
nas práticas pedagógicas. Para Queiroz (1991) as categorias na pesquisa 
qualitativa proporcionam ao pesquisador elaborar linhas orientadoras para 
análises, portanto, as categorias de análises são os recortes a partir dos 
quais o material coletado no campo de pesquisa será analisado.

Sobre a formação acadêmica a pesquisa revelou um ponto bastan-
te positivo, 100% dos professores da 3ª série do ensino médio possuem 
Licenciatura em Matemática, 91% deles com especialização e 56% possuem 
cursos na área das TIC. Para Candau (1997) apresenta três aspectos funda-
mentais para o processo de formação continuada de professores: a escola, 
como lócus privilegiado de formação; a valorização do saber docente; e o 
ciclo de vida dos professores. Isto significa dizer que a formação continua-
da precisa: primeiro, partir das necessidades reais do cotidiano escolar do 
professor; depois, valorizar o saber docente, ou seja, o saber curricular e/ou 
disciplinar, mais o saber da experiência; por fim, valorizar e resgatar o saber 
docente construído na prática pedagógica (teoria + prática).

No item dificuldade da aprendizagem, a falta de compromisso, inte-
resse e foco dos alunos foi o item com maior percentual (73%) seguido de 
falta de conhecimentos com conteúdos básicos (64%) e currículo extenso, 
sistema de ensino deficitário e exigências do sistema de ensino (45%) são 
os principais fatores apontados pelos professores que dificultam a apren-
dizagem dos alunos. O desempenho dos alunos, na visão dos professores 
de Matemática e na visão dos alunos, quando da inclusão ou não inclusão 
das TIC nas ações pedagógicas dos professores não pode ser avaliado, pois 
a grande maioria dos professores não as utiliza. Segundo 72% dos profes-
sores, na sala de aula quando utilizam a Internet (sem bloqueio) o que os 
alunos mais acessam, são as redes sociais.

Todos os professores disseram que tem computador e acessam 
a Internet diariamente.  Sobre o nível de conhecimento do professor de 
Matemática com a Internet, 45,45% dizem ter nível básico, 18,18% nível 
médio, 9,09% especialista e 27,27% com nível avançado.64% dos professo-
res se sentem despreparados para utilizar as TIC e necessitam de orientação 
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dos profissionais especializados e 30%, estão preparados para utilizar as 
TIC na sala de aula sem necessidade de orientação.

Perguntamos ao professor o percentual de aulas mensais que são plane-
jadas com a utilização das TIC, 82% dos professores utilizam até 5% das aulas 
anuais, 9% utilizam de 6% a 10% e um dos entrevistados planeja suas aulas 
utilizando de 29% a 35% para inclusão das TIC. Sobre quais recursos tecnoló-
gicos utilizam nas aulas, oito professores indicaram páginas da web para pes-
quisa, um além das páginas da web, utiliza software e blogs, dois utilizam sof-
tware, não especificando quais. E sobre quais atividades o professor preparava 
para os alunos com o uso do computador, três professores não utilizam e oito 
indicam as páginas da web para pesquisa. No relato dos professores percebe-
se que todos sabem da necessidade de oferecer novas formas de apresentar os 
conteúdos de Matemática para seus alunos, até já o fazem, buscam dentro de 
suas limitações, diversificarem suas aulas, porém, sem o uso das TIC.

Vale ressaltar que alguns fatores são essenciais para a inclusão das novas 
tecnologias em sala de aula: que a escola tenha os recursos, que os educadores 
saibam e queiram utilizá-los e os investimentos pelos órgãos governamentais, 
nas estruturas físicas e nas políticas públicas de capacitação dos profissionais 
da educação. O objetivo do professor ao utilizar a tecnologia como mecanis-
mo metodológico no processo de ensino é obter um melhor desempenho 
dos alunos, isto é, que os auxilie. Segundo Cachuput (2005), para que essas 
tecnologias contribuam para a aprendizagem do aluno é necessário criar am-
bientes especialmente destinados à aprendizagem mediada pelo seu uso, em 
que os alunos possam construir e (re) construir seus conhecimentos de forma 
cooperativa e interativa, não deixando de lado os estilos individuais.

Em relação às tecnologias existentes nos colégios, pode-se observar 
que em todos os colégios encontramos laboratórios de informática, esses 
sem funcionar há mais de dois anos, com computadores ultrapassados e es-
tragados. Em todos os colégios tinha vídeo cassete, retroprojetor, datashow, 
som, computadores (na administração e sala e professores) e notebook, um 
ainda possui filmadora e outro, lousa digital. E essa última ainda não foi utili-
zada, lacrada por não saberem como utilizá-la. 
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A maioria das famílias (46,07%) dos alunos pesquisados recebe de 
dois a três salários mínimos e somente 2,25% das famílias recebem de seis 
a sete salários mínimos. 96,63% dos alunos dependem financeiramente dos 
pais e/ou responsáveis e apenas 3,37% são independentes financeiramente. 

Sobre o contato dos alunos com as tecnologias, 93,26% utilizam com-
putador, desses, aproximadamente 73% utiliza o computador de sua casa. 
Dos 89 alunos, somente um diz acessar a internet só às vezes, os demais 
sempre utilizam a internet. E sobre o aparato tecnológico utilizado para na-
vegar, 81% dos alunos acessam a Internet pelo seu próprio aparelho celular, 
computador e notebook. 66,29% dos alunos disseram que a principal mu-
dança que aconteceu depois que começou a utilizar a interne foi conhecer 
pessoas e fazer amizades e em segundo, com 24,72% para ficar mais bem 
qualificado para o mercado de trabalho. E para que navegam na internet, 
71% dos alunos disseram que é para acessar as redes sociais e 27% disseram 
que acessam para ler as notícias e para pesquisas escolares no site da Google.

A grande maioria dos alunos pesquisados possui uma renda familiar 
de até 3 salários mínimos e, na sua quase a totalidade, acessam a Internet e 
tem facilidade com esse acesso. Segundos dados do IBGE (2013), quando 
o critério é o uso da Internet, a pirâmide social brasileira tem se tornado 
cada vez menos desigual. Em 2011, a população com renda per capita de 
até um salário mínimo passou a representar 38% dos internautas do País, 
ante 32% em 2005. O crescimento mais rápido ocorreu entre pessoas de 15 
a 19 anos, e cuja renda domiciliar per capita inferior a um quarto de salário 
mínimo. Em 2005, apenas 3,8% dessa população havia usado a Internet nos 
três meses anteriores à pesquisa. Em 2011, esse índice saltou para 21,4%, 
mais de cinco vezes maior.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se verificar que os professores pesquisados eram todos concursa-
dos, possuíam uma boa formação acadêmica, com licenciatura em matemáti-
ca e cursos de especialização, a grande maioria não possuía formação para tra-
balhar com as TIC. Porém os professores querem e sentem necessidade dessa 
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formação continuada e que estão reivindicando políticas públicas, projetos e a 
infraestrutura necessária como computadores e Internet com qualidade. 

Os professores apontam como ponto principal que dificultam a 
aprendizagem dos alunos,a falta de compromisso, interesse, foco dos alu-
nos e a falta de conhecimento de conteúdos básicos de Matemática neces-
sários para o entendimento dos conteúdos do ensino médio. Os professores 
apontam ainda, a importância de um bom relacionamento com os alunos 
para conseguirem fazer com que o processo ensino e aprendizagem aconte-
ça de forma mais tranquila e natural. Reconhecem a importância da inclu-
são de novas formas de ensinar, de conduzir o conhecimento, fazendo com 
que o aluno seja parte efetiva no mesmo.

Os alunos a grande maioria com idade compreendida entre 16 a 18 
anos, com maioria das famílias com renda de até três salários mínimos. 
Todos os alunos tinha um celular, alguns com notebook e/ou computador e 
sempre conectados a internet, principalmente às redes sociais. 

Nos colégios encontramos laboratórios de informática sem fun-
cionar, computadores sucateados e sem assistência técnica, com isso os 
professores não tinham possibilidades de inserção dessas tecnologias 
em suas aulas.Cabe ao sistema de ensino, à escola e ao professor buscar 
mecanismos para utilizar dessa facilidade e do interesse do aluno a favor 
da aprendizagem, já que a falta de interesse do aluno pelas aulas, pela 
escola está cada vez pior.

Sobre as TIC no processo de ensino e aprendizagem acredita-se que 
ela pode ser um dos caminhos que leve à construção do conhecimento, 
uma vez que os jovens, as crianças estão inseridos cada vez mais nessa onda 
tecnológica. No entanto, a inserção das TIC nas ações pedagógicas não re-
solverá os problemas enfrentados pela educação.
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Fig. 1 – Localização dos municípios das Mesorregiões do Estado de Goiás – área 
da pesquisa – 2014



Onde estão as paredes? A escola de circo como 
campo de estágio

Carime Rossi Elias1

RESUMO

Este texto apresenta uma reflexão acerca de uma experiência de estágio curricular realizada 
em um circo. Aborda esta experiência como um duplo processo de formação de professo-
res: formação do formador (professora de estágio) e formação do grupo de alunos esta-
giários (licenciandos do curso de Pedagogia). Do ponto de vista da formação profissional 
compreende que, coexistindo com uma dimensão de desenvolvimento de um conjunto de 
disposições preexistentes, orientações a serem seguidas, também uma dimensão que investe 
no que ainda não tem forma definida, no que esta em devir, constitui este processo (Lar-
rosa, 2003). No caso abordado, a dimensão em devir se apresenta desde o início expressa 
pela interlocução historicamente pouco comum entre academia e circo. Nesta perspectiva, 
dois aspectos são abordados: a construção da possibilidade de diálogo entre instituições 
diferentes (academia e circo) e a invenção da possibilidade de interlocução entre práticas 
pedagógicas acadêmicas e práticas pedagógicas circenses. Considera-se que alguns indícios 
apontam para um contágio inicial entre práticas de ambas as instituições. O circo passou a 
habitar a universidade, por exemplo, com a inclusão de poesia na sala de aula de estágio por 
sugestão do grupo de estagiários após várias idas ao campo; a universidade expressou-se no 
circo, por exemplo, na atividade final, quando crianças encenaram os textos de seus colegas 
e que haviam sido produzidos nas oficinas do projeto de estágio.

INTRODUÇÃO

No início do ano de 2011, a Faculdade de Educação recebeu um do-
cumento por escrito enviado por uma coordenadora pedagógica de um cir-
co2 solicitando que um professor pudesse realizar atividades de leitura e de 
escrita com crianças e adolescentes daquela instituição. Como professora 
da disciplina de estágio, aceitei o convite. “Eu pressentia todo um horizonte 

1 Professora Adjunta do Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade Federal de 
Goiás (FE/UFG). carimeel@gmail.com

2 O Circo Laheto atua em Goiânia desde 1994 e desenvolve trabalhos com crianças que, em sua 
maioria, vivem sob condições materiais e sociais precárias. As atividades são realizadas no contra-
turno escolar. A coordenação pedagógica é exercida pela professora Seluta Rodrigues e a coorde-
nação administrativa por Valdemir de Souza (palhaço Maneco Maracá). Site www.circolaheto.org
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se abrir, cujos caminhos eu não sabia ainda situar mas que me convidavam 
para seguir” (Amorim, 2001: 13). Com todas as formalidades institucionais 
acertadas e um grupo de alunos que se prontificou a realizar comigo o tra-
balho, iniciamos nosso ano acadêmico! 

Este texto aborda esta vivência compreendida como um duplo 
processo de formação profissional de professores: formação do formador 
(professora de estágio) e formação do grupo de alunos estagiários (licen-
ciandos do curso de Pedagogia).

A ideia tradicional de formação, em filosofia e em pedagogia, indica 
o processo de educação ou de civilização (Abbagnano, 2007: 545), portan-
to, direcionado, intencional, estruturado, ainda que em graus diferenciados 
dependendo do local e das condições onde é produzido.

Larrosa (2003) aponta inicialmente duas faces desse processo: de um 
lado, significa dar forma e desenvolver um conjunto de disposições preexis-
tentes e, de outro, levar à conformidade em relação a um modelo ideal do 
que é ser humano. Mas o autor aborda ainda uma outra dimensão também 
constitutiva do processo de formação:

Pensar a formação sem ter uma ideia ‘prescrita’ de seu desenvolvimento 
nem um modelo normativo de sua realização. Algo assim como um devir 
plural e criativo, sem padrão nem projeto, sem uma ideia prescritiva de seu 
itinerário e sem uma idéia normativa, autoritária e excludente de seu resul-
tado (...). (Larrosa, 2003: 12)

Neste espaço de coexistência entre estas duas dimensões: o formar 
a partir do desenvolvimento de um conjunto de disposições preexistentes 
em relação a um modelo ideal do que é ser humano e o formar como um 
devir plural, sem uma ideia prescritiva de seu itinerário e sem um resultado 
previamente definido a ser buscado, se insere esta reflexão. Ou seja, todo o 
processo de formação tem uma dimensão mais ou menos estruturada, mais 
ou menos intencional, mas também uma dimensão da ordem do inespera-
do, do devir, que habita um plano de criação. O processo de formação de 
professores é, portanto, movimento de repetição e de invenção. 
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No caso desta vivência, tendo como campo um circo, o estágio 
curricular obrigatório significava algo novo tanto para a professora 
orientadora como para o grupo de alunos e demandava novas experiên-
cias a serem vividas, dentre elas: a) a construção da possibilidade de di-
álogo entre instituições diferentes (academia e circo) e a invenção da 
possibilidade de interlocução entre práticas pedagógicas acadêmicas e 
práticas pedagógicas circenses. Em outras palavras, conforme Amorim 
(2001: 31), a questão que se colocava era: “Como encontrar o outro, 
como fazê-lo falar, como se fazer ouvir, como compreendê-lo, como tra-
duzi-lo, como influenciá-lo ou como deixar-se influenciar por ele...” e, 
neste movimento, desenvolver uma proposta de trabalho com leitura e 
escrita junto às crianças/adolescentes do circo.

INTERLOCUÇÃO ENTRE ACADEMIA E CIRCO

A Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, ain-
da que não previsse formalmente um circo como campo de estágio, abre 
espaço para que este tipo de acontecimento na medida em que o Projeto 
Político-Pedagógico do Curso de Pedagogia permite que a disciplina de 
estágio obrigatório seja realizada em outros espaços que não os escolares:

O estágio supervisionado deve ser desenvolvido em escolas, centros de 
educação ou creches, preferencialmente públicas, que ofereçam educação 
infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, ou em outros espaços, me-
diante projetos especiais de intervenção, previamente aprovados pela coor-
denação de curso e de estágio. (PPP do Curso de Pedagogia/FE/UFG, 2003, 
Anexos, p. 3)

Como professora, eu desconhecia o campo no qual iria atuar. Mas 
sabia, pelo documento de solicitação enviado à Faculdade de Educação, 
que havia lá um grupo que estava disposto a dialogar com a universidade 
buscando enfrentar suas demandas pois, do contrário, o convite não teria 
sido feito. Portanto, o convite apontava para uma vontade de diálogo. E esta 
era a dimensão da abertura, do espaço para a invenção: duas instituições 
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que historicamente não tem a tradição de atuar juntas, mas que estavam 
dispostas a conversar com o objetivo de realizar um trabalho em conjunto.

Resolvidas as demandas institucionais: conversa com o grupo de 
professores de estágio, projeto a ser apresentado à direção da Faculdade de 
Educação, contatos iniciais com o Circo, muitas conversas com a coordena-
dora pedagógica do circo, formação de grupo de alunos dispostos a enfren-
tar comigo este desafio, etc, estávamos prontos para iniciar o trabalho. O 
grupo foi formado inicialmente por dez alunos mas houve a desistência de 
uma aluna ainda no primeiro semestre. Constituiu-se, então, de nove par-
ticipantes, sete alunas e dois alunos3. Depois somou-se a ele uma professo-
ra de uma outra universidade federal que realizou conosco seu estágio de 
docência4.

A instituição acadêmica traz consigo uma imagem sisuda. A seriedade 
e o trabalho científico têm constituído historicamente na cultura ocidental 
um par dominante. Em contraposição, o circo traz a figura alegre/triste do 
palhaço, a leveza do malabarismo, o colorido da lona, a gargalhada do pú-
blico e a tradição estar às margens do que tem sido socialmente valorizado.  

Era possível pensar em uma aproximação inicial pela dimensão pe-
dagógica que estava presente tanto no circo como na universidade. Ambas 
as instituições se propõem a ensinar, ainda que saberes diferenciados. O 
caráter intencional das atividades, traduzido nos planejamentos, objetivos, 
metodologias, avaliações, também existe em ambas.

No Circo, o processo pedagógico está indissoluvelmente ligado à 
arte, ao corpo, ao riso e, portanto, a um tipo de conhecimento diverso do 
conhecimento científico formal e acadêmico que caracteriza a universida-
de. Na academia, nos cursos de licenciatura, forma-se, preferencialmente, 
o professor para atuar na escola regular, para ensinar conteúdos/conheci-

3 Aline B. de Sousa, Cleicianne B. Araújo, Deusenira C. Ferreira, Glestony F. O. Assis, Karine B. de Sou-
sa, Kellen C. Ferraz, Jackeline C. Faria, Manoel R. Lopes, Silvânia F. de Andrade.

4 Doutoranda Ivone Cella da Silva, professora da Universidade do Estado do Mato Grosso (UNE-
MAT).
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mentos culturalmente aceitos. O Circo Laheto, por sua vez, propõe-se a 
ensinar arte, circo e cidadania5.

Como professora de estágio, eu me encontrava na intersecção en-
tre o grupo de alunos em relação aos quais eu tinha responsabilidade pela 
formação enquanto futuros educadores/professores e o grupo/mundo do 
circo que me era desconhecido e para o qual eu havia aceitado o desafio de 
realizar um trabalho acadêmico.

Assim começamos a construir essa interlocução que buscava uma 
aproximação entre os dois campos com o objetivo de realizar um traba-
lho em comum. Como professora de estágio, comecei a freqüentar o cir-
co também em outros momentos, tentando conhecer um pouco do que 
ali ocorria. A coordenadora pedagógica, que havia enviado o documento 
à universidade, dispunha-se sempre a conversar comigo, a colaborar com 
o planejamento do projeto que deveria ser desenvolvido pelos estagiários 
com as crianças e adolescentes.

Ao mesmo tempo, como professora, iniciava-se também uma apro-
ximação com o grupo de estagiários. Para que os alunos conhecessem um 
pouco do circo a partir de um olhar acadêmico, estudamos procedimen-
tos iniciais de metodologia de pesquisa (Lüdke & André, 1985). A partir 
dessas leituras, os estagiários realizaram observações no campo que foram 
registradas nos cadernos e, posteriormente, transformadas em relatórios. A 
cada leitura de relatório eu descobria um pouco sobre meus alunos e tam-
bém sobre o circo. Além das observações, foram realizadas entrevistas com 
alguns profissionais que trabalham no circo: a coordenadora pedagógica, o 
coordenador geral, uma funcionária da cozinha, o secretário administra-
tivo. Também fizemos a leitura de documentos da instituição: projeto de 
trabalho e artigos de jornais e revistas.

No primeiro semestre, as aulas na Faculdade de Educação sempre 
aconteciam com um momento de socialização das descobertas feitas pelos 
alunos e pela professora, a partir das entrevistas, das observações, da leitura 

5 “Arte, circo e cidadania” é o principal projeto do Circo Laheto que inclui subprojetos que se mo-
dificam a cada ano.
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de materiais. Ao mesmo tempo em que buscávamos conhecer o funciona-
mento do circo, este objetivo em comum nos transformava em um grupo, 
e não somente em uma turma de estágio. As informações socializadas ser-
viram como fonte para o planejamento do projeto a ser desenvolvido e que, 
neste ano, se chamou “Brincando com a leitura e a escrita”.

Neste movimento de compreender o circo, lemos e discutimos tam-
bém textos sobre esta temática (Macedo, 2008; Wallon, 2009) e sobre mo-
dalidades diferentes de práticas educativas não escolarizadas (Libâneo, 
2010). Surgiu a ideia de entrevistar pais que tiveram em suas infâncias con-
vivências com circos, registro de memórias de infância dos próprios esta-
giários, buscamos na internet e fomos descobrindo, aos poucos, este outro 
mundo, inventando possibilidades de interlocução com o mundo circense 
antes inexistentes para nós. 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS ACADÊMICAS E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 
DO CIRCO

Ao entrar no espaço do Circo, encontramos o picadeiro colorido, 
música tocando, meninos e meninas fazendo malabarismos, correndo, an-
dando em pernas de pau, sorrindo! Cerca de sessenta crianças e adoles-
centes, de nove a dezesseis anos, vão ao circo quatro vezes por semana, no 
turno vespertino6, para aprender artes circenses e participar de outras ati-
vidades. Frequentam o Circo no contraturno escolar. Muitos são encami-
nhados pelas escolas por problemas de disciplina. No entanto, não há uma 
obrigatoriedade de participação, as crianças/adolescentes que frequentam 
as atividades o fazem por vontade própria. 

 Na primeira tarde fomos acolhidos com um convite para participar 
de uma brincadeira coletiva com toda a equipe do circo: a coordenadora 
pedagógica, os arte-educadores7 e todos os meninos e as meninas que ali 
estavam. Após, fomos convidados a ser alunos dos arte-educadores e das 

6 O Circo Laheto desenvolve atividades também no turno matutino, com crianças menores.

7 Os arte-educadores que participaram do projeto em 2011 foram: Valéria Freitas, Renato da Silva, 
Mayke Nogueira, Wender e Danilo Lúcio.
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crianças/adolescentes. Eles iriam ensinar o grupo de estagiários a utilizar 
equipamentos circenses como trapézio, monociclo, lira e cama elástica. 

Naquela tarde tínhamos ido à campo para iniciar as observações que 
tinham como objetivo conhecer o espaço e seus funcionamentos, entrar em 
contato com as crianças, com os arte-educadores. Não estava em nossos 
planos experimentar equipamentos circenses e nem ser “alunos” das crian-
ças, até porque participávamos de um curso de formação de professores. 
Mas, de repente, estávamos brincando com o grupo do circo, interagindo, 
aprendendo com as crianças. Posteriormente a coordenadora pedagógica 
nos explicou que essa atividade havia sido planejada devido à importância 
de os estagiários terem um vínculo afetivo com as crianças, na medida em 
que a afetividade é um princípio importante do projeto do Circo. 

Se, por um lado, a formação acadêmica da professora de estágio ga-
rantia um conhecimento do campo de estudos do ensino da leitura e da 
escrita - também por este motivo o convite tinha sido aceito -, por outro 
lado, tais conhecimentos estariam agora sendo ensinados para crianças/
adolescentes em um circo, o que exigiria modificações no processo didático 
pedagógico. Tínhamos uma demanda de atuação em um campo de saber 
que nos era próprio (ensino da leitura e da escrita), mas em um contexto 
que nos era estranho (circense). 

Em um dos relatórios de estágio, uma aluna escreveu: “como traba-
lhar com leitura e escrita com crianças que vão ao Circo para exercitar artes 
circenses?” ou seja, como produzir um encontro entre práticas pedagógicas 
acadêmicas/escolarizadas com as práticas pedagógicas circenses?

O projeto de trabalho foi sendo construído aos poucos. Em conjunto 
com o grupo de estagiários em sala de aula e com o apoio da coordenado-
ra pedagógica do circo. Pensamos em atividades de leitura e escrita que 
pudessem ser alegres e motivadoras para as crianças, à semelhança do que 
observávamos nas atividades circenses. 

Mas para que pudéssemos selecionar as atividades a serem propostas 
no projeto, foi necessário realizar um estudo com o grupo de estagiários 
sobre a leitura e a escrita em uma perspectiva de letramento que, segundo 
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Soares (2005, p. 18) é o “resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler 
e escrever: o estado ou a condição que adquire um grupo social ou um 
indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita”. Também es-
tudamos conceitos de coesão e coerência textuais, relações entre escrita e 
leitura, em Antunes (2005).

O projeto envolvia construção e pintura de personagens em argila, 
criação de características dessas personagens, produção e reescrita de tex-
tos narrativos com as personagens criadas. 

Apesar de todo o cuidado tivemos no planejamento das ativida-
des das oficinas para evitar que isso acontecesse, o discurso pedagógico 
escolar se fez presente várias vezes nas falas das crianças sob a forma de 
resistência às propostas de atividades: “Tem que escrever? Ah, escrever, 
mas eu já escrevi de manhã na escola! Vai valer nota esta tarefa? Quantas 
linhas tenho que fazer! Eu não sei escrever histórias! Eu não sei ler as-
sim..., não quero ler agora”.

Algumas vezes, discutindo com o grupo de estágio nas salas da fa-
culdade, eu dizia que não sabia como agir, mas que inventaríamos um ca-
minho juntos, contando com o auxílio da equipe do circo. Foi fundamental 
o apoio da coordenadora pedagógica que acompanhou todo o trabalho, 
sugeriu, discordou, auxiliou, acompanhando não só o planejamento, mas 
participando também das avaliações que fazíamos aos finais de tarde, após 
as oficinas, sentados na cantina do circo! 

Em uma oficina, quando cheguei a um dos grupos de trabalho coor-
denado por uma dupla de estagiárias, percebi que não sabia como agir. As 
crianças se divertiam com outras atividades e não realizavam a atividade 
proposta. Por um momento tive saudade das paredes das salas de aula esco-
lares! Naquele contexto, nos faltavam referências que indicassem um modo 
de agir não escolarizado. Não havia uma diretora para a qual pudéssemos 
encaminhar uma criança que não estava realizando a atividade, nem cader-
no de registro de ocorrência a ser preenchido, recreio a ser suspenso, nem a 
possibilidade de mandar bilhetes para os pais – práticas comuns em muitas 
escolas em relação à indisciplina. O diálogo é sempre a ação a ser adotada 
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quando há algum problema em relação às crianças - foi o que descobrimos 
no decorrer da nossa vivência no campo de estágio. As questões são cui-
dadas logo que os problemas acontecem, resolvidas com cada criança, seja 
por um arte-educador, seja pela própria coordenadora pedagógica.

Desde então, a disciplina das crianças tornou-se um objeto de inves-
tigação para todo o grupo de estágio. Começamos a observar que as crian-
ças buscavam e traziam cadeiras na hora da brincadeira coletiva quando 
era necessário, lavavam os copos do lanche e os devolviam à cantina, não 
colocavam lixo no chão, auxiliavam uns aos outros nas atividades. 

Em meio ao caos, de um modo que nos era ainda incompreensível, 
começamos a observar um outro modo de organização das crianças e dos 
arte-educadores e tais observações passaram a ser consideradas no plane-
jamento das oficinas, como, por exemplo, optar por atividades nas quais as 
crianças pudessem interagir umas com as outras, cooperar entre si. 

Também descobrimos que as brincadeiras que se realizavam no iní-
cio das tardes, após a conversa sobre as atividades daquele dia, eram sem-
pre coletivas e cooperativas. Jamais vivenciamos uma atividade competitiva 
sendo realizada pelas crianças. Algumas atividades se tornavam individuais 
em algum momento, mas eram propostas como opção. Ninguém se expu-
nha individualmente a menos que decidisse fazer isso!

Nesse movimento de estranhamento do outro e, ao mesmo tem-
po, de abertura para o diálogo, fomos construindo um caminho possível 
entre as práticas pedagógicas que trazíamos da academia e as práticas 
pedagógicas existentes no circo.

No ano seguinte foram desenvolvidos os projetos Rádio circo e ma-
gia, no primeiro semestre e O espetáculo vai começar, no segundo. O pro-
jeto do ano de 2013 chamou-se Corpo e circo. O trabalho foi retomado em 
2015 e está em fase de estudos. Abordará a temática das relações étnico
-raciais e questões de gênero, a partir de acontecimentos observados pelos 
estagiários no primeiro semestre deste ano.
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CONSIDERAÇÕES 

O projeto Brincando com a leitura e a escrita, desenvolvido pelo gru-
po de estagiários sob orientação da professora de estágio, foi sendo cons-
truído em um movimento constante de busca de interlocução entre as ins-
tituições (universidade/circo), entre as equipes (grupo de estágio/grupo do 
circo), entre os estagiários e as crianças, entre os estagiários e os arte-edu-
cadores; mas também dentro da mesma instituição, entre a professora e o 
grupo de estagiários. O planejamento da atividade coletiva para recepção 
do grupo de estágio demonstra uma interlocução também entre o grupo do 
circo e a coordenadora pedagógica. 

As práticas das equipes do circo e da universidade foram se conhe-
cendo em um movimento de aproximação, mas o estranhamento não ces-
sou de existir pois é ele que impulsiona as tentativas de diálogo e as possi-
bilidade de invenção. Segundo Amorin (2001: 29), “É exatamente ali onde 
a impossibilidade de diálogo é reconhecida, ali onde se admite que haverá 
sempre uma perda de sentido na comunicação que se constrói um objeto e 
que um conhecimento sobre o humano pode se dar”.

 As idas ao campo de estágio com seus movimentos de aproximação 
e de estranhamento faziam com que o Circo começasse a habitar cada um 
de nós e chegasse na Faculdade de Educação, por exemplo, quando os es-
tagiários sugeriram que nossas aulas na universidade fossem iniciadas com 
contação de histórias ou declamação de poesias. Alguns estagiários escre-
veram poemas, outros trouxeram poesias que gostavam.   

No circo, um acontecimento significativo do ponto de vista da cons-
trução de um diálogo entre o trabalho com leitura e escrita acadêmico e as 
práticas pedagógicas do Circo Laheto, foi a atividade final, na qual as crianças 
e adolescentes dramatizaram alguns textos que eles mesmos haviam escrito 
e reescrito no decorrer das oficinas. A prática da dramatização de textos de 
outros autores já era realizada pelas crianças e adolescentes no circo mas, pela 
primeira vez, eles encenavam seus próprios textos, sendo autores, leitores e 
personagens de suas próprias histórias e de histórias de seus colegas!
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Retomando o conceito de formação de Larrosa (2003), o processo 
vivenciado tanto pela professora de estágio como pelo grupo de estagiários 
trouxe as vozes da academia para o circo, o que pode ser compreendido 
como a dimensão do previsível, do conjunto de disposições preexistentes 
que deveriam ser realizadas, por tratar-se de uma disciplina de estágio inse-
rida em uma grade curricular de um curso da universidade e que chega ao 
circo com um objetivo pedagógico (ensinar leitura e escrita). Mas este pro-
cesso de formação também foi marcado pelas vozes do circo - lugar do ou-
tro - que, trazendo o inesperado, produzindo o estranhamento, acabaram 
por transformar as próprias práticas pedagógicas acadêmicas na tentativa 
de produzir um encontro com as práticas pedagógicas circenses.
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Políticas públicas no Estado de Goiás e Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio: 
quais impasses e desafios pensar a escola?

Amone Inacia Alves – FE/UFG1

RESUMO

O objetivo deste texto é mostrar as políticas públicas que nortearam o Ensino Médio, apon-
tando os desafios e limites impostos no escopo dessas políticas. A par desse entendimento, 
queremos refletir os impactos das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 
(2012) no debate sobre essa etapa de ensino. Para tanto, debruçamo-nos na legislação espe-
cífica, sendo esse texto parte de uma pesquisa de cunho documental intitulada “Secretários 
goianos: cultura escolar e projetos formativos”. Este texto visa descrever como foram em-
pregadas as políticas públicas no Estado de Goiás a partir de 2006, a fim de expandirem as 
escolas do Ensino Médio.

Palavras-Chave: Ensino Médio, política pública, Ressignificação, Programa Ensino Médio 
Inovador.

INTRODUÇÃO

Entendido como fase intermediária entre o ensino fundamental e 
superior, por muito tempo o EM foi visto apenas como ponte, passagem 
entre uma etapa e outra, sendo apenas percebida como intermediária e to-
talmente descolada do ensino fundamental. Essa confusão se fez presente 
desde a criação do secundário em meados do século XIX, permanecendo 
até os dias atuais com o Ensino Médio constitutivo da educação básica.

Segundo Carneiro (2012, p. 23) a possível causa desse desacerto en-
tre o Estado e o EM deve-se ao fato de que o Estado brasileiro não foi capaz 
de planejar um Ensino Médio para receber alunos das classes populares. 
Segundo o Jornal Opção (2014), entre os 25% mais ricos, 83,3% terminam 

1 Professora Adjunto de Fundamentos Filosóficos e Sócio-Históricos da Educação na UFG. Atuou 
como coordenadora Geral do Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio, política de indução de 
novas práticas para o ensino médio, sobretudo no que se refere à perspectiva da integração curri-
cular, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio de 2012.
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o ensino médio, enquanto que entre os 25% mais pobres o índice cai para 
32,4%. Esses dados corroboram essa tese de que o EM ainda é muito mais 
frequentado por aqueles com renda do que com os de menor renda.

Além disso, torna-se visível a pecha da visão elitista, conteudista e de 
cunho bacharelesco dos conteúdos. A discussão da Base Comum Nacional 
a partir da adoção das diretrizes e bases da educação2 trouxe para as esco-
las a perspectiva de um fôlego novo, ao mesmo tempo em que é acusada 
por muitos como a ênfase em um currículo único, imposto de cima para 
baixo ao “chão da escola”. Tentar atribuir ao currículo uma perspectiva sal-
vacionista, tem sido a saída encontrada pelos estados e o pelo Ministério da 
Educação para responder às críticas feitas. A partir desse questionamento, 
inquirimos: a mudança curricular poderá salvar o Ensino Médio? 

Este texto debruça sobre essas questões a fim de questionar: Qual 
escola temos para os jovens goianos?  Quais saídas poderão ser tomadas 
diante das políticas públicas? São questões que afligem, tendo em vista os 
dados apresentados sobre a repetência e evasão que grassam o ensino bra-
sileiro, causando entre os educadores desânimo e cansaço. Essas políticas 
públicas são comuns desde os anos 1990, mas tiveram forte impacto nas 
escolas, sobretudo, nos anos 2000.

O ENSINO MÉDIO: LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO E BASE 
NACIONAL COMUM

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira na seção IV, 
Artigos 35 e 36, apregoa que esta é  a etapa final da educação básica, com 
duração mínima de três anos e deve ter como finalidades: 

I. a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 
ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; II. a pre-
paração básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas 
condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; III. o aprimora-

2 O Artigo 26 da LDB ratifica a ideia de Base Comum Nacional, que deverá ser composta de uma 
parte comum e outra diversificada.
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mento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; IV. a 
compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos pro-
dutivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 
(LDB, 1996)

Pelo exposto nota-se a importância dada à continuidade dos estu-
dos, mostrando essa etapa de ensino como necessária à formação humana, 
entendendo que esse processo formativo incorpore a perspectiva do tra-
balho3. O texto da LDB atribui a importância não apenas aos conteúdos 
formais, conforme pode ser visto, além de destacar a necessidade de arti-
culação dos conteúdos à vida, reconhecendo com isso, a integração entre a 
teoria e a prática como fio condutor do conhecimento.

Faz-se necessário partir do princípio de que os jovens atuais não são 
os mesmos das décadas anteriores. Segundo Arroyo (2014, p. 68),

Apresentam-se hoje outras pressões, outros coletivos, pelo direito à educa-
ção média, outros profissionais, de outras origens sociais, raciais, de gênero 
e outras identidades profissionais, com outra consciência juvenil, profissio-
nal. Outros sujeitos pressionando pela construção de outras funções so-
ciais para o Ensino Médio. Pressões por outros currículos. Nos encontros 
de professores e alunos, se percebe essa consciência de trabalhar em uma 
instituição, escola, Ensino Médio que exige acompanhar o tempo. 

Convém, então, compreender esses jovens e a realidade de que as es-
colas devem apresentar-lhes outros sentidos do que a escola atualmente atri-
bui. Contudo, os dados não são nada animadores, pois apenas 57,6% dos jo-
vens goianos conseguiram concluir o ensino médio até os 19 anos4 em 2014. 
Através desses dados é possível inferir que a evasão se dá porque o jovem 
precisa trabalhar e, então, desiste da escola. Além disso, vale ressaltar que o 

3 O Jornal G1, ao entrevistar jovens goianos, mostrou a fala de uma goiana denominada Priscylla : 
“As mulheres se preocupam mais. Nenhum dos meus colegas de ensino médio deu continuidade 
aos estudos. Muitos querem curtir a vida, não têm responsabilidade. Tem outros que têm que tra-
balhar e deixam para estudar mais tarde. Eu sempre tive vontade de estudar e segui os conselhos 
de meus pais, mas a maioria não é assim.” (G1, 25/08/2014)

4 Jornal OPÇÃO, Edição 2057, 09/12/2014, acessado em 06/08/2015 às 22:00.
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currículo que não reconhece o jovem como interlocutor, acaba tornando-se 
vago e, por vezes, desinteressante. Assoma-se a isso o fato de que as escolas, 
sobretudo no período noturno, são distantes do local de trabalho ou da re-
sidência, o que pode aumentar a exposição a formas variadas de violência 
urbana.

Por trás dessa realidade observa-se a ausência de políticas pú-
blicas indutoras de ações mais eficazes de reversão desse quadro. 
Outra das críticas mais ácidas que justifica esses dados refere-se à 
questão curricular, pois conforme dito antes, tem sido histórico o 
volume dos conteúdos das escolas de ensino médio, sendo que por 
muitas décadas apenas elite conseguia concluir os estudos. A propó-
sito dessa questão, a LDB no Artigo 36 diz que a questão curricular 
deverá incorporar:

I - a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, 
das letras e das artes; o processo histórico de transformação da sociedade e 
da cultura; a língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso 
ao conhecimento e exercício da cidadania;
II - adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a inicia-
tiva dos estudantes;
III - será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina obriga-
tória, escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter opta-
tivo, dentro das disponibilidades da instituição.
§ 1º Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão organi-
zados de tal forma que ao final do ensino médio o educando demonstre:
I - domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produ-
ção moderna;
II - conhecimento das formas contemporâneas de linguagem;
III - domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários ao 
exercício da cidadania (BRASIL, 1996).

Isto posto, a própria Lei de Diretrizes e Bases induz uma Base 
Comum Nacional, abordando direções que deverão nortear os currículos. 
Sabe-se que a LDB, por ser uma lei geral, não institui o currículo, mas o en-
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caminha, pois no Artigo 9º, Inciso IV prevê competências e diretrizes “que 
nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar 
e modo a assegurar formação básica comum”. No contexto da discussão, 
vê-se que pretendia promover o diálogo no âmbito do pacto federativo em 
torno do Estado e municípios em torno do currículo, em respeito a todas as 
diferenças entre realidades de todas as regiões brasileiras.

Em Goiás, a primeira vez em que se buscou discutir o currículo foi 
em ocasião da Ressignificação, movimento iniciado em 2006 que envol-
via professores, alunos, comunidade escolar e gestores, com o objetivo de 
discutir o currículo comum e diversificado a partir da realidade da escola. 
Foram vários pontos de pioneirismo desse movimento, dentre eles, desta-
ca-se que foi a primeira vez que as escolas de Ensino Médio participaram de 
um momento de discussão do currículo, da experiência docente e da práti-
ca escolar, com a presença de diferentes sujeitos da escola. Outro ponto de 
destaque, diz respeito ao fato de que cabia à comunidade escolar escolher 
as disciplinas opcionais, a partir dos temas transversais, promovendo o di-
álogo entre a Base comum e a parte diversificada.

Caberia à cada unidade escolar organizar o conhecimento em disci-
plinas ou módulos. Apesar do pioneirismo, várias escolas não participaram 
desse processo, seja pela ausência de professores concursados e logística 
das escolas. (Moreira, 2009). No Seminário Realidade e desafios do Ensino 
Médio na Atualidade, realizado em abril de 2008, quando os alunos, pro-
fessores e gestores foram provocados a pensar sobre a escola que queremos, 
destacaram os seguintes desafios:

•	 A escola deve ser viva, real, onde todos os envolvidos no processo 
sonhassem sonhos possíveis, acreditando que as mudanças acon-
tecem a partir de nós. 

•	 É preciso promover a formação continuada, a reflexão sobre a 
ação, estudos coletivos e oficinas pedagógicas como estratégias 
para a escola melhorar o seu trabalho pedagógico.

•	 No processo de formação dos professores, é fundamental ter 
como base os quatro pilares (UNESCO) da educação. A escola 
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necessita contar com profissionais capacitados, infraestrutura fí-
sica adequada e exercício da autonomia: “Um bom ensino médio 
é feito com bons professores e bons gestores”.

•	 A boa escola administra bem o tempo escolar: tanto os gestores, 
quanto os professores e alunos.

•	 Tem um currículo bem articulado, coerente com a cultura juvenil, 
com competências a serem desenvolvidas claramente definidas.

•	 Tem em sua distribuição e gestão de carga horária o aluno como 
foco, o que deve proporcionar condições para que o conjunto das 
atividades educativas centre-se na aprendizagem do estudante, 
respeitando suas características de sujeito adolescente. 

•	 Proporciona aos educandos instrumentos para escolherem uma pro-
fissão que os leve a terem uma vida plena e feliz. Efetiva as propostas 
pedagógicas elaboradas pela escola e pela administração central.

•	 Tem um planejamento construído, executado e acompanhado 
coletivamente.

•	 Forma gestores e professores, a partir das exigências específicas de 
uma escola de ensino médio: a real e a possível.

•	 Nessa escola, a ação política deve priorizar a atenção ao plano 
educacional e às questões pedagógicas de responsabilidade de 
cada um dos níveis e instâncias da gestão educacional. Em outras 
palavras, a democracia tem que ser vivenciada, com responsabili-
dade social. (2009, p.12)

Nota-se que pelo volume das questões apresentadas, a Ressignificação 
trouxe a possibilidade de não apenas a escola discutir problemas cotidianos 
que afligem o ambiente escolar, como também destacar o tipo de currículo 
a ser adotado e quais direções metodológicas assumir para que o aprendi-
zado se tornasse possível. Embora tocasse em outros pontos, como a in-
fraestrutura, a formação continuada dos professores e as metodologias, a 
questão curricular se sobressaiu, o que faz os professores se lembrarem da 
Ressignificação, apenas como o momento da discussão sobre o currículo, o 
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que talvez se justifique pela ênfase à necessidade de sua reformulação nos 
diferentes momentos dos seminários.

Nicolodi (2014, p. 152) ao analisar os saldos da Ressignificação diz 
que os grandes impasses para a sua concretização deve-se ao fato de que 
não houve uma condução do processo com garantias de flexibilização, 
apesar de cada escolar poder reformular a sua matriz curricular. Além 
disso, segundo a pesquisadora, muitos gestores diminuíram a carga ho-
rária de algumas disciplinas com o objetivo de favorecimento pessoal a 
alguns professores. Ademais, quanto à parte diversificada que era o dife-
rencial do documento, havia apenas a opção de língua estrangeira (inglês 
ou espanhol). Embora a intencionalidade fosse boa, na prática, o que se 
viu foi a continuidade da visão de que o ensino médio era uma fase con-
clusiva da formação básica, cuja finalidade era o preparo para o vestibular 
ou para o mercado de trabalho.

O PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR - PROEMI

O Programa Ensino Médio Inovador – ProEMI, foi pensado a par-
tir da lógica de reformulação do ensino médio, inserindo a perspectiva da 
inovação5, organizado em regime de cooperação e articulação entre o MEC 
e os entes federados, a fim de incentivar as secretarias de educação com po-
líticas públicas e apoio técnico e financeiro aos participantes do Programa.

A expectativa era a implantação de um currículo inovador, visan-
do reestruturar o Ensino Médio, mais uma vez, através do currículo, to-
mando-se como base as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Médio (2012). Esse programa teve três versões e documentos orientadores, 
em 2009, 2011 e 2013 com várias orientações voltadas à implementação, 
acompanhamento e avaliação do Programa, bem como, a fim de oferecer 
subsídios para o processo de mudanças aos estados que aderiram6. 

5 Segundo Ferreira (2015) inovação quer dizer modernização e capacitação feitas pelas tecnologias 
educacionais

6 Isleb (2014) cita que no ano de 2009, ano de criação do ProEMI 354 escolas aderiram ao programa, 
distribuídas em 17 Estados e Distrito Federal, mas nem todas as unidades que aderiram inicialmente 
deram continuidade ao Programa. Goiás foi um dos Estados que aderiram inicialmente ao ProEMI.
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 Trazia, dentre outras novidades, à disponibilidade de recursos para 
o desenvolvimento de práticas curriculares inovadoras, mediante a adesão 
dos estados. Previa a parceria público-privado, através das parcerias: A Lei 
n. 9.637/98 permitia que as organizações sociais (OS) pudessem firmar con-
vênios para o exercício de atividades típicas do Estado, recebendo recursos 
públicos para a realização dessas atividades. Nesse sentido, as empresas se 
interessaram em firmar acordos e ministrar oficinas de formação continua-
da e monitoramento/acompanhamento de atividades nas escolas goianas, a 
exemplo do Projeto Novo Futuro, do Instituto de Corresponsabilidade social 
(ICE) e Programa Jovens do Futuro, coordenado pelo Instituto Unibanco.

Segundo o Documento Orientador do Programa Ensino Médio 
Inovador (2013, p.10), 

Os Projeto de Redesenho Curricular (PRC) deverão atender às reais ne-
cessidades das unidades escolares, com foco na promoção de melhorias 
significativas que busquem garantir o direito à aprendizagem e ao desen-
volvimento dos estudantes, reconhecendo as especificidades regionais e as 
concepções curriculares implementadas pelas redes de ensino. 

Caberia às escolas aderirem ou não ao ProEMI. Em Goiás, o 
vácuo deixado pelo desuso do material da Ressignificação7. No pe-
ríodo de 2009-2010, vários seminários foram realizados com docen-
tes do EM: Seminário de Inovação do Ensino Médio, Seminário de 
Acompanhamento do EMI/ Ressignificação, Seminário de Linguagens e 
Produção de Material Didático no Ensino Médio, Seminário Diversidade, 
Juventudes e Ensino Médio, culminando com o Seminário Nacional de 
Políticas para o Ensino Médio realizado em 2010. 

A implantação do ProEMI contou com a adesão de 180 unidades es-
colares, capacitando 120 escolas no ano seguinte. Conforme dito anterior-
mente, A Lei n. 9.630/98 permitia que as organizações sociais (OS) pudes-

7 Em conversa com professores da Seduc, o material estava impresso, separado para ser entregue às 
escolas. Com a mudança do governo e da gestão na superintendência do Ensino Médio, reforçado 
pelo Documento intitulado Diretrizes do Pacto pela Educação esse mesmo material foi sumaria-
mente descartado. Professores que atuavam foram transferidos.
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sem firmar convênios, o que fez com que o início das atividades no Estado 
fossem coordenadas pelo Instituto Unibanco. (Seduc, 2014)

Essa parceria fez com que as capacitações de professores, o preparo 
dos gestores e demais atividades que compunham o material orientador do 
Projeto Jovens do Futuro, fizesse parte da realidade das escolas, que passa-
ram a ser coordenadas/monitoradas pela ação empresarial, o que causou 
nas escolas a sensação de serem apenas executoras do projeto e não partíci-
pes de uma proposta educacional.

O material do PJF oferece pistas do que isso significa, ao definir na 
página do Programa as orientações,

O projeto Jovem de Futuro utiliza o conceito de Gestão Escolar para Re-
sultados (GEpR). A ideia básica parte do pressuposto de que não existe or-
ganização, sobretudo uma instituição voltada para o interesse público, sem 
uma qualificação técnica e social da gestão. Nesse sentido, busca apresentar 
para os gestores escolares estratégias e instrumentos que tornam seu traba-
lho mais eficiente, criativo e produtivo. Seus princípios orientam para um 
trabalho com foco nos resultados positivos de ensino e de aprendizagem. 
Tal proposta sugere a integração de diferentes processos e ferramentas de 
gestão escolar, a mobilização de recursos humanos, a articulação de recursos 
técnicos, materiais e financeiros, a divisão de responsabilidades, a adoção de 
sistemas de informação voltados para o monitoramento, controle e avalia-
ção, a utilização de programas de comunicação para garantir ampla adesão 
da comunidade às ações da escola, sempre tendo em vista a conquista de 
melhores resultados na aprendizagem dos alunos. (PJF/UNIBANCO, 2012)

Como se vê, o que sobressai é a aplicação dos conceitos de 
gestão escolar para resultados, entendendo a prática educativa como 
uma atividade na empresa, com uma clara divisão social de papéis, 
parcializados entre os que “pensam” e os que “executam” as ativida-
des, reservando para os professores a segunda parte. 

Os alunos também são incorporados nessa execução, preparados a 
partir de uma visão meritocrática, sendo induzidos desde o início para se-
rem competidores, acríticos e responsáveis pelo desempenho nos testes. 
Para Carneiro (2012, p. 51) o risco é que com o investimento maciço em 



1590 ANAIS VII INCREA - Forum Internacional de Inovação e Criatividade
II RIEC - Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas

avaliação faz com que as escolas percam a autonomia “ e os professores de 
Ensino Médio se fazem reféns de uma armadilha porque prisioneiros das 
regulações e dos resultados de um sistema de avaliação de cuja concepção 
não participaram”.

Cabe lembrar que neste tipo de organização, o papel da fiscali-
zação é severo e eficaz, vigiando professores e alunos no processo de 
ensino-aprendizagem. Por isso a ênfase na bonificação aos que atingirem 
os melhores resultados. Observem a fala o Superintendente do Ensino 
Médio, Fernando Pereira dos Santos:

Ora, por que a bonificação por mérito é “estimulante da competição”? O 
que consta da proposta é o atingimento de metas e não a disputa entre pro-
fessores. Não é justo que aqueles que mais se empenham, se dedicam, te-
nham uma remuneração diferenciada? Por que a busca por resultados é 
ruim para a educação, será que os “especialistas” estão satisfeitos com nos-
sos índices educacionais? Ou acham que eles são mentirosos e a qualidade 
de nossa educação é boa? Criticam a otimização dos gastos educacionais. 
Será que eles acham que o dinheiro aplicado na educação é bem gasto? (O 
Popular, 2011)

Nota-se que a parcialização das atividades estimula a individualida-
de dos professores, ao invés do investimento das atividades coletivas, que 
deveria nortear as escolas. Destaca-se, ainda, o apego aos índices educacio-
nais e a defesa que estes devem orientar as políticas governamentais para 
a educação goiana. Tem sido esse o direcionamento empregado, sobretudo 
nos últimos anos com a adesão ao ProEMI no Estado de Goiás.

ESBOÇANDO CONCLUSÕES

Mostramos como as políticas públicas dos anos 2000 foram empre-
gadas no Estado de Goiás, destacando as ações provocadas pela adesão da 
Ressignificação e o ProEMI, respectivamente entre 2006-2009 e 2009-2011. 
Buscou-se compreender o contexto das suas ações, os impasses provocados 
e os saldos deixados por essas duas ações que visavam modificar o Ensino 
Médio por meio do currículo. A Ressignificação e o ProEMI foram pioneiros 
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quanto ao envolvimento dos professores desta etapa de ensino, até então de-
sacostumada a discutir currículo, prática educativa e o escopo da formação 
ensejada.

Percebemos que apesar dos professores terem sido chamados para 
essa discussão, quanto à efetividade do resultado, estes ficaram apenas em 
segundo plano, sendo relegados ao papel de executores. Quanto aos alunos, 
estes têm sido pouco ouvidos quanto ao sentido do que querem com o que 
aprendem, não configurando como interlocutores, mas como alvo de uma 
política que os contempla. Enfim, o cenário que se desvela é que a escola se 
faz com professores e alunos apenas como figurantes de um processo onde 
deveriam ser os protagonistas. O saldo deixado pelos dois movimentos ci-
tados no texto é de poucos avanços quanto a essa questão, quando vemos 
ações de cima para baixo impostas pela Secretaria.

Embora a discussão curricular seja necessária para essa mudança, 
pensamos que esta só é profícua se for uma construção coletiva, não com 
a finalidade de adaptar os indivíduos à sociedade, mas de fazê-los resistir 
às formas distintas de dominação, seja política, econômica ou ideológica. 
(SEB, 2013, p. 14). Então, como reverter a esse quadro, fazendo com o cur-
rículo de fato provoque, ao invés de ser apenas ordenado?
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RESUMO

O presente trabalho teve por finalidade principal trabalhar a prevenção do uso de drogas 
lícitas e ilícitas na Escola Estadual Professor Gervásio Santana Dourado, do município de 
Aparecida de Goiânia-GO. A partir da articulação com a política nacional sobre drogas. Le-
vamos à comunidade escolar, uma discussão mais íntima com a relação às drogas diante dos 
problemas tanto sociais, como de saúde causados pelo uso indevido de drogas tanto lícitas 
quanto ilícitas. Trabalhando a prevenção de forma integrada com o corpo docente escolar, 
os alunos, familiares destes, igreja, centros de saúde e, comunidade em geral.

Palavras-chave: Prevenção. Drogas. Comunidade escolar.

1. Enfermeira, graduada pela, Faculdade União de Goyases-GO; pós-graduada em Saúde Mental 
e Dependência Química pela Faculdade Delta-GO; funcionária pública da Secretaria de Saúde do 
município de Aparecida de Goiânia-GO, atuante no Consultório de Rua (Saúde Mental).

2. Fonoaudióloga, graduada pela PUC-GO; pós-graduada em Saúde da Família pela UFG-GO; Curso 
Complementação de Estudos para Formação de Professores-Pedagogia, pela UVA-CE; funcionária 
pública da Secretaria de Educação do município de Aparecida de Goiânia-GO, atuante no Ensino 
Fundamental (Pedagoga-1).

3. Educadora Física, graduada pela Faculdade União de Goyases-GO; pós-graduada em Saúde Men-
tal e Dependência Química pela Faculdade Delta-GO; contratada pela Secretaria de Saúde do mu-
nicípio de Aparecida de Goiânia-GO, atuante no CAPS Infantil (Saúde Mental).

4. Pedagoga, graduada pela Universidade Salgado de Oliveira-GO; pós-graduada em Psicopedago-
gia e Neuropedagogia pela UNICAMps, pós-graduada em Perícia Criminal e Ciência Forense pelo 
IPOG; contratada pela Secretaria da Saúde do município de Aparecida de Goiânia-GO, atuante no 
CAPS Infantil (Saúde Mental).

5. Terapeuta Ocupacional, graduada pela PUC-GO, pós-graduada em Saúde Mental e Dependência 
Química pela Faculdade Delta-GO; contratada pela Secretaria de Saúde do município de Aparecida 
de Goiânia, atuante no CAPS Infantil (Saúde Mental).



1596 ANAIS VII INCREA - Forum Internacional de Inovação e Criatividade
II RIEC - Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas

INTRODUÇÃO

Sabe-se que a dependência química compromete a qualidade de vida 
daquele que usa a droga, também afetando de forma indireta, familiares 
que acompanham a rotina do uso de drogas, conforme estudos que rela-
cionam o alcoolismo dos pais ao comportamento dos filhos (ZANOTI-
JERONYMO & CARVALHO, 2005). A problemática também afeta a socie-
dade, ficando claro, em estatísticas e em estudos que correlacionam o uso 
de álcool com a criminalidade (DUARTE e CARLINI-COTRIM, 2000) e o 
uso de álcool com acidentes de trânsito (ABDETRAN, 1997).

De acordo com Santos (1997), especialistas e estudiosos desses 
problemas acreditam que prevenir é o melhor combate, destacando que 
a UNESCO, desde 1972, apontou a necessidade de investir em prevenção 
ao abuso de drogas. Segundo a autora, prevenir o uso de drogas pressupõe 
estabelecer um conjunto de medidas, para impedir ou pelo menos, para 
reduzir o consumo abusivo.

Segundo Silva, Silva & Medina (2005), para prevenir o consumo de 
drogas, é preciso levar em conta diversos fatores, como: conduta individual, 
natureza da substância, além do fato de se constituir uma questão social e 
ocorrer em um dado contexto. Bucher (2007), afirma ainda que é preciso 
considerar o contexto sociocultural, para as metas do programa de prevenção 
ser adequadas à realidade do padrão de consumo da população visada. Nesse 
sentido, percebe-se a importância de se atentar às especificidades de cada 
população e aos fatores de vulnerabilidade a que está submetida, para serem 
adotadas tecnologias eficientes em atender as necessidades desta  demanda. 

Em uma análise da produção científica de programas, para prevenir 
o consumo de drogas, no Brasil, realizada de 1991 a 2001, Canoletti e Soares 
(2004/2005) demonstraram que, apesar de se levantar quantidade significativa 
de artigos sobre prevenção de drogas, somente uma parcela, bastante peque-
na, refere-se ao desenvolvimento de projetos de prevenção propriamente dito.

Assim sendo, este trabalho desenvolveu tecnologias, como: folders, 
gibis e slides, como recursos didáticos para se utilizar durante a execução 
de um Programa de Prevenção ao uso de drogas, entre outros. 
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JUSTIFICATIVA

O projeto surgiu da necessidade de se falar abertamente sobre a 
questão das drogas nas escolas públicas no processo de sensibilização da 
comunidade escolar diante do crescimento dos índices do uso abusivo de 
drogas lícitas e ilícitas, e por compreender que se trata de um problema 
complexo, que engloba aspectos sociais, culturais, econômicos e de saúde, 
os quais direta ou indiretamente afetam a sociedade como um todo.

OBJETIVO

Desenvolver o trabalho preventivo visando reduzir danos com rela-
ção ao uso de drogas lícitas e ilícitas na Escola Estadual Professor Gervásio 
Santana Dourado, de Aparecida de Goiânia-GO.

PÚBLICO ALVO

São os 408 alunos da Escola Estadual Professor Gervásio Santana 
Dourado, situada na Vila Brasília, do município de Aparecida de Goiânia-
GO, sendo esses do 2º ano ao 9º ano do Ensino Fundamental.

METODOLOGIA

As técnicas utilizadas com os diferentes seguimentos sociais envol-
vidos, tendo abrangido como ferramentas: reuniões, palestras mensais, 
campanhas, eventos de confraternização, visitas domiciliares, pesquisas 
de opinião, entrevistas, competições, ações sociais, ações culturais, ofici-
nas, integração da prevenção ao uso de drogas inserido-a aos conteúdos 
pedagógicos, dentre outros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A faixa etária de iniciação no mundo das drogas é progressiva e pe-
rigosamente aproxima-se da infância e da pré-adolescência (ver ANEXO 
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1-A). As drogas cada vez mais são banalizadas, barateadas, difundidas por 
uma contravenção e uma rede cada vez mais estruturada e difícil de com-
bater, sendo facilmente encontradas em todas as cidades. Quem as procura 
não precisa mais ir a pontos conhecidos de tráfico, como favelas; basta an-
dar à toa pelas ruas, e possivelmente será abordado (BRESSER, 2009). 

Durante a pesquisa, foi possível observar:

•	 A crescente demanda de estudantes, familiares e comunidade es-
colar motivados a trabalhar a temática prevenção às drogas;

•	 O envolvimento de profissionais de diversas instituições e comu-
nidade geral, implantando e/ou se engajando no projeto de pre-
venção às drogas na Escola; 

•	 O aumento da demanda de usuários e instituições em busca de 
orientação e apoio técnico-operacional; 

•	 A formação de grupos de ajuda mútua para dependentes e 
co-dependentes; 

•	 A preocupação da equipe realizadora do projeto em continuar as-
sistindo à comunidade escolar de maneira efetiva;

•	 A preocupação, por parte dos gestores e educadores, em aprimo-
rar conhecimentos a respeito do tema, prevenção de drogas, para 
aplicar metodologias preventivas mais eficazes, às quais, atenderá 
melhor à comunidade escolar. 

Compreende-se que essa proposta permitiu dimensionar a viabilida-
de e o alcance de nossos objetivos e, dessa forma, contribuiu para a revisão 
e atualização da literatura pertinente aos conteúdos e abordagens de temas 
de saúde no âmbito das políticas públicas e no próprio contexto escolar.

Assinala-se que tal perspectiva deve contemplar a análise dos funda-
mentos que definem o modo de se conceber os fenômenos educativos de 
caráter preventivo, possibilitando uma melhor caracterização das interfa-
ces entre o tema tratado.

As tecnologias educacionais (jogos, livros, vídeos, entre outros) são 
instrumentos que complementam, mas não substituem a ação do educador. 
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Neste sentido, é fundamental investir na formação continuada de profissio-
nais das áreas de ensino e saúde, formal e informal.
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ANEXOS 

A

Tabela 1- Distribuição percentual e absoluta de crianças e adolescentes que já 
fizeram uso de drogas lícitas e ilícitas, segundo sexo e faixa etária, na Escola 
Estadual Professor Gervásio Ribeiro da Silva, do município de Ap. de Goiânia, 
do 2º ano ao 9º ano do Ensino Fundamental, 2014.

FAIXA 
ETÁRIA

FEMININO MASCULINO TOTAL
N % N % N %

08-09 anos 2 0,6 5 1,5 7 2,1

10-11 anos 10 3,0 21 6,2 31 9,2

12-13 anos 31 9,1 71 21,0 102 30,1

14-15 anos 76 22,5 122 36,1 198 58,6

TOTAL 119 35,2 219 64,8 338 100

B 

QUESTIONÁRIO

Os objetivos da pesquisa, a metodologia, os riscos e seus benefícios 
foram explicados aos alunos e seus responsáveis legais. Todos concorda-
ram em participar e assinaram um termo de consentimento esclarecido, 
de acordo com as  recomendações da Resolução nº 196/96 do Conselho 
Nacional de Saúde, garantindo-se sigilo quanto à identidade do partici-
pante e sua opção de abandonar a pesquisa no momento em que conside-
rar conveniente. Não houve abandono. Projeto autorizado pela Secretaria 
Municipal de Educação, do município de Aparecida de Goiânia e idealiza-
do junto à UFG-GO.
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Escola Estadual Professor Gervásio Santana Dourado.
Data:    /     /                  Série:                  Idade:
QUESTÕES
1. Você já experimentou algum tipo de bebida alcóolica?
( )SIM  ( )NÃO
2. Você já fumou cigarro?
( )SIM   ( )NÃO
3. Você já ingeriu algum tipo de calmante ou outro remédio controlado, sem 
receita médica?
( )SIM   ( )NÃO
4. Você já experimentou algum tipo de droga (maconha, cocaína, crack, etc.)?
( )SIM    ( )NÃO
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RESUMO

Este artigo trata sobre o projeto de extensão “Prevenção ao uso de drogas: ação integrada 
entre o Cepae e a família e Ação Bem-Viver” que é desenvolvido no Centro de Ensino e Pes-
quisa Aplicada à Educação - CEPAE - da Universidade Federal de Goiás - UFG. Esse projeto 
foi elaborado como atividade final da quinta edição do Curso de “Prevenção ao uso de drogas 
para educadores de escolas públicas” promovido pelo Ministério da Educação por meio da 
Secretaria de Educação Básica - SEB e pelo Ministério da Justiça por meio da Secretaria Na-
cional de Políticas sobre Drogas – SENAD. Na quinta edição do curso em 2012 participaram 
cinco professores do Cepae: Prof. MS. Ataíde Felício dos Santos, Profª Ms. Luclécia Dias Nu-
nes, Profª Drª. Maria José Oliveira de Faria Almeida, profª Drª. Sônia Santana da Costa e Psic. 
Ms. Danielle de Paulo Mendonça Cunha. Com três anos de existência, o projeto conta atual-
mente (2015) com a participação de vários servidores docentes, técnicos e alunos bolsistas 
da graduação que aderiram à proposta de desenvolver atividades que promovam a prevenção 
ao uso de drogas lícitas e ilícitas. O projeto tem como público alvo os alunos do CEPAE/
UFG e seus familiares, mas também oferece vagas para a participação de outros membros da 
Comunidade em geral. É desenvolvido por meio de seminários, palestras, aulas, oficinas etc., 
além do oferecimento de uma disciplina eletiva para os alunos do Ensino Médio do CEPAE. 
A amplitude que o projeto tem ganhado é o que nos instiga a apresentá-lo neste artigo.

Palavras-Chave: Ensino. Drogas. Prevenção. 

INTRODUÇÃO

O Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação – Cepae da 
Universidade Federal de Goiás – UFG, desenvolve atividades de ensino na 
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Educação Básica, da Educação Infantil ao Ensino Médio, e também à pós-
graduação lato e stricto sensu. Em seu Projeto Político Pedagógico (CEPAE, 
2013, p. 13) há a defesa de que

uma escola que pretende ser transformadora da realidade social deve ser 
mediadora entre a formação do indivíduo e a sociedade. Logo, o fenômeno 
educativo deve ser concebido como uma das formas de se efetivar a relação 
do indivíduo com o meio social, visando o desenvolvimento da persona-
lidade com a aquisição de habilidades específicas que contribuirão para a 
construção da emancipação humana. 

Sendo assim, seus professores não poderiam ignorar as denúncias re-
cebidas de que alunos e mesmo familiares estavam tendo contato com drogas 
lícitas e ilícitas, inclusive alguns sendo apontados como usuários e traficantes.

A questão da saúde de nossos jovens preocupa as autoridades bra-
sileiras tendo em vista o aumento de sua vida útil nos últimos anos, assim, 
teme-se que em um futuro não muito distante a nossa população adulta, 
a permanecer o atual quadro de adoecimento juvenil, amargue com uma 
saúde débil. Nesse sentido, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
– IBGE/2009, ao realizar pesquisa com o escolar, constatou que nossos jo-
vens iniciam mais cedo no consumo do tabaco ao que desencadeia com o 
passar dos anos, talvez nem tanto assim, a ingestão de álcool e drogas ilíci-
tas. O IBGE/2009, ao pesquisar sobre a saúde do escolar, constatou-se que a 

A idade de iniciação ao hábito de fumar está cada vez mais precoce. Ado-
lescentes fumantes possuem alta probabilidade de se tornarem adultos 
fumantes, aumentando assim o risco de morbimortalidade da popu-
lação por doenças crônicas e causas evitáveis (MALCON; MENEZES; 
CHATKIN, 2003). A iniciação precoce ao fumo é um preditor de uso 
de outras substâncias, como álcool e drogas ilícitas. Torna-se, portanto, 
importante monitorar a iniciação em adolescentes, por ser uma ação pas-
sível de prevenção (BRASIL, 2009).

 Um fator relevante que a mesma pesquisa constatou foi a idade em 
que o jovem se inicia no consumo das drogas lícitas ocorre em média aos 
12,8 anos.
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Conforme os aspectos apontados anteriormente, sabemos que essa 
realidade está presente em várias escolas. Em reportagem apresentada pela 
Globoeducação (2012) foi noticiada a pesquisa nomeada como “Drogas 
nas Escolas”, realizada em várias capitais brasileiras, inclusive Goiânia, pela 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(Unesco).  Nessa pesquisa foi analisado o que alunos, professores, diretores 
e pais achavam do envolvimento dos jovens com drogas e sua repercussão 
no cotidiano escolar. Segundo Maria Rebeca Otero Gomes, especialista de 
programas da Unesco no Brasil, se os jovens  não estiverem preparados 
para fazerem escolhas, ficam mais vulneráveis à dependência de álcool e 
drogas. Segundo a especialista 

Temos que ver o adolescente como um sujeito de direito. Nós, enquanto fa-
mília, escola e governo, devemos garantir a proteção dos jovens. Essa prote-
ção é necessária para que ele se desenvolva. Diversas situações podem levar 
ao uso de drogas, como redução da autoestima; fracasso escolar; sensação de 
ser excluído; problemas em casa; e falta de conhecimento sobre os efeitos das 
drogas. A escola não pode achar que jovens que usam drogas são responsa-
bilidade apenas das famílias e da polícia. As instituições de ensino são um 
espaço de transformação social, onde os alunos aprendem a ser, no sentido 
mais amplo. Os professores devem ficar de olho no comportamento dos alu-
nos, e agir quando perceberem alguma alteração. O corpo docente também 
deve ser preparado para lidar com as drogas (Globoeducação, 2012, s/p).

DESENVOLVIMENTO

A realidade apresentada por vários meios de comunicação e as de-
núncias recebidas pelo Cepae, motivaram o grupo composto por cinco 
servidores – Prof. MS. Ataíde Felício dos Santos, Profª Ms. Luclécia Dias 
Nunes, Profª Drª. Maria José Oliveira de Faria Almeida, profª Drª. Sônia 
Santana da Costa e Psic. Ms. Danielle de Paulo Mendonça Cunha – a parti-
ciparem da quinta edição do curso “Prevenção ao uso de drogas para edu-
cadores de escolas públicas”, promovido pelo Ministério da Educação por 
meio da Secretaria de Educação Básica - SEB e pelo Ministério da Justiça 
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por meio da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas – SENAD, com o 
objetivo de se qualificarem para a realização de atividades de prevenção ao 
uso de drogas no Cepae, bem como a realização de ações necessárias para 
o caso de haver alunos usuários de drogas.

Como produto final do curso, o grupo escreveu um projeto de exten-
são com o objetivo de prevenir o uso de drogas lícitas e ilícitas, tendo como 
público alvo os alunos do CEPAE/UFG e seus familiares, mas também ofe-
recendo vagas para a participação de outros membros da Comunidade em 
geral. O projeto, que se encontra em seu terceiro ano, tem sido desenvolvido 
por meio de seminários, palestras, aulas, oficinas etc., além do oferecimento 
de uma disciplina eletiva para os alunos do Ensino Médio do CEPAE. 

 A primeira ação desenvolvida pelo grupo de professores foi o ofere-
cimento de uma disciplina eletiva em 2013, denominada “Drogas: efeitos e 
consequências” que foi proposta e elaborada pelos professores do CEPAE. 
Naquela ocasião ministraram o curso dois professores de Química: profª. 
Luclécia e profª. Maria José e dois professores pedagogos: prof. Ataíde e 
profª. Sônia, além da psicóloga: Danielle, que fizeram abordagens diferen-
ciadas do tema drogas. Neste ano de 2015 a disciplina “Drogas: efeitos e 
consequências” está sendo ministrada apenas pelas professoras de Química 
do CEPAE e, como em 2013, o interesse e a procura foi grande. Por ser uma 
disciplina eletiva, os alunos não têm obrigatoriedade de fazê-la; no entan-
to, apesar de ter sido ofertadas apenas 30 vagas, para os alunos do Ensino 
Médio, houve a matrícula de 33 alunos, sendo 13 do 2º ano e 20 alunos 
do 3º ano do Ensino Médio do CEPAE. Na disciplina, com carga horária 
de 40h, são abordados os conceitos de drogas licitas e ilícitas, dependên-
cia, abstinência e os efeitos causados no organismo pelas principais drogas 
usadas no Brasil. Foram também realizadas visitas ao Hospital Eurípedes 
Barsanulfo, que cuida de dependentes, para verificar a dificuldade de tra-
tamento dos usuários de drogas. Essa disciplina foi muito bem aceita pelos 
alunos, que foram participativos e interessados. Acreditamos que estamos 
no caminho certo, orientando e alertando nossos alunos quanto a preven-
ção ao uso de drogas. Como produto dessa disciplina nos anos de 2013, fo-
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ram realizados três trabalhos de final de curso do EM - TCC, que trataram 
sobre o tema “Prevenção ao uso de drogas” e outro TCC está em fase de 
elaboração no ano de 2015.

Em 2013, concomitante à realização do curso, para maior compre-
ensão da realidade vivenciada pela comunidade Cepaneana, aplicamos um 
questionário destinado aos alunos dos 4ºs anos do Ensino Fundamental 
ao 3ºs anos Ensino Médio e também aos familiares. Por meio destes, foi 
constatado o envolvimento de alunos e familiares com drogas lícitas e ilí-
citas. Dessa forma, para problematizar e discutir a questão da prevenção e 
uso de drogas, realizamos o Seminário “Prevenção ao uso de drogas: ação 
integrada entre o Cepae e a Família” que envolveu todo o corpo docente e 
discente do CEPAE, bem como os servidores técnico-administrativos, pais 
e demais familiares dos alunos (12 e 13 de setembro de 2013) e contou com 
a realização de várias palestras e oficinas. 

Durante o ano de 2014 e 2015 foram desenvolvidas atividades com 
os alunos dos 4ºs e 5ºs anos do Ensino Fundamental, que se inscreveram no 
projeto. O grupo se ampliou e contou com a participação de outros servido-
res como as profªs. Cinthia Aparecida de Araújo Bernardes e Daisy Maria 
Alves de Queiroz o psicólogo Thales Cavalcante Castro, da estagiária em 
Psicologia Fernanda Carolina Alves Cardoso e do aluno bolsista de gradu-
ação João Paulo Machado Godoy. Dois desses participantes, a partir dessa 
experiência, se motivaram a participar na 6ª edição do Curso de Prevenção 
ao Uso de Drogas, oferecido pela Universidade Federal de Goiás-UFG. Tal 
fato nos fez retomar, durante as reuniões de planejamento e avaliação, os 
princípios científicos e filosóficos do trabalho de prevenção ao uso de dro-
gas, que são apontados nos materiais didáticos oferecidos aos cursistas. 

Retomamos a discussão sobre a mudança de paradigma proposta 
nos materiais didáticos que defendem a saída do antigo “guerra às dro-
gas”, para compreender o fenômeno da drogadição de uma forma mais 
ampla, abarcando não só o controle da oferta de produtos, mas também a 
redução da demanda, ou seja, “atuar sobre os fatores relacionados à busca 
das drogas pelas diversas populações de usuários” Nessa perspectiva, a 
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prevenção enfatiza a educação não apenas como um “pacote cumulativo 
de informações sobre drogas” (BRASIL, 2014, p. 176), em que recomen-
dações normativas para mudanças de hábitos são enfatizadas, mas um 
processo de aprendizagem que vise o desenvolvimento de habilidades 
psicossociais que permitam um crescimento social e afetivo equilibrado 
(BRASIL, 2014, p. 176), para que a utilização das drogas seja desneces-
sária ao indivíduo e às populações. Para a escola, que é vista tradicional-
mente como uma instituição transmissora de informações, com excessiva 
valorização dos aspectos cognitivos em detrimentos dos afetivos, a mu-
dança de paradigma exige dos educadores uma reelaboração das práticas 
pedagógicas que possam privilegiar aspectos pouco explorados em sala, 
como as necessidades afetivas dos educandos, a sensação de segurança e 
noção de pertencimento, o fortalecimento de vínculos, a possibilidade de 
manifestação de desejos, dentre outros.

Parte-se de outro pressuposto: ao invés de encarar as drogas como o 
problema em si, entende-se que as mesmas existiram nas sociedades, mes-
mo pré-históricas, que sempre conheceram os efeitos euforizantes, intoxi-
cantes ou depressores de diversas substâncias naturais ou sintéticas, pro-
duzidas pelos próprios homens. Passa-se a investigar as causas da criação, 
manutenção e utilização das drogas nas comunidades, em seus complexos 
fatores biológicos, psicológicos, comportamentais, culturais, econômicos e 
sociais (BRASIL, 2014, p. 115). Neste sentido,

o uso de drogas não é um fenômeno individual, nem uma decisão pessoal 
isolada de um contexto social. Ao longo da história da humanidade, o uso 
de substâncias que alteram a consciência esteve e está presente praticamen-
te em todas as sociedades. (...) Além dos fatores sociais amplos, as decisões 
individuais também são influenciadas por fatores internos e experiências 
relacionais com a família, com os pares, com a escola e com a comunidade 
mais próxima. Numa dimensão mais ampla, as condições sociais como o 
desemprego, a discriminação, o empobrecimento, a violência, assim como 
a disponibilidade de acesso às drogas são fatores importantes na configura-
ção do abuso de drogas (BRASIL, 2014, p. 116)
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O que leva alguém às drogas? O que leva uma criança ou adolescente a 
experimentar ou mesmo tornar-se usuária de drogas? Qual a relação entre po-
breza, violência e o tráfico de drogas? De que maneira os valores da sociedade 
capitalista contemporânea contribuem para o uso de drogas? Tentar respon-
der estas questões se revelou, para nós, bastante importante, pois foi a partir 
das respostas que fomos dando para estas questões é que começamos a elabo-
rar estratégias para o trabalho educativo-preventivo que buscamos realizar.

A definição de saúde para a Organização Mundial de Saúde não é a 
ausência de doença, mas sim um completo bem-estar físico, mental e so-
cial, e considerando as reflexões que já fazíamos sobre a busca pela droga 
na sociedade contemporânea, nomeamos o nosso trabalho pedagógico de 
“Ação Bem Viver”, um espaço onde estimularíamos a vida saudável e de 
qualidade, sem referência explícita às drogas.

Uma das primeiras decisões que tomamos, foi tornar o círcu-
lo como disposição principal para o trabalho educativo que realizamos. 
Consideramos que as crianças e professores sentados em círculo tornaria 
mais fácil o estabelecimento do diálogo, com estímulo à participação de 
todos. Considerando que, dentre outros fatores, a baixa estima, a exclusão, 
bullying, abandono afetivo, insegurança e a ausência de noção de perten-
cimento são causas que levam as crianças e adolescentes a buscarem as 
drogas, o espaço democrático por nós estabelecido foi positivo. Diversos 
temas puderam ser tratados e explorados e, muito mais que preparar um 
discurso sobre drogas e seus efeitos, ou trazer pessoas para fazer pales-
tras, o que faria com que nossos encontros estivessem próximos à aula 
convencional, em que um fala e os outros escutam, na roda era possível 
ouvir os participantes, suas dúvidas, anseios, opiniões, crenças, incerte-
zas. Diversos temas puderam ser debatidos como, por exemplo, a relação 
pais-filhos, o consumismo presente na sociedade, padrões de beleza, atos 
de solidariedade humana, discussão sobre o conceito de drogas lícitas e ilí-
citas, vícios para além dos relacionados às drogas, dentre outros assuntos, 
eleitos pelo grupo como importante para um “bem viver”. Incentivamos a 
participação, elogiamos as suas falas, buscamos mediar o conhecimento 
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de que dispúnhamos a partir delas. Foi interessante notar que alunos que, 
de manhã, nas aulas, se mostravam calados, poucos participativos, pas-
saram nos nossos encontros a falar com mais desenvoltura em público, 
dar a sua opinião sobre diversos temas, se expressarem através de textos, 
desenhos e até dramatizações. Acreditamos que isso aconteceu porque se 
sentiam seguros e motivados naquele ambiente acolhedor. Em última aná-
lise, foi possível o estabelecimento de um vínculo de confiança na relação 
professor-aluno (BRASIL, 2014, p. 185), e acreditamos que a qualidade 
dessa relação é fator de proteção para o jovem. Acreditamos que a escola 
é uma das instituições mais importantes na chamada rede de proteção ao 
uso de drogas, uma vez que “a escola significa um lugar de trocas afeti-
vas, capaz de integrar a dimensão cognitiva à dimensão afetiva emocional, 
necessárias à sobrevivência de uma pessoa, embora os adolescentes nem 
sempre a identifiquem dessa forma” (BRASIL, 2014, p. 205).

Além disso, todo indivíduo necessita ser reconhecido enquanto tal 
pelas pessoas e grupos com os quais se relacionam.

A visão sistêmica da adolescência e a problemática da droga lançam aos 
educadores desafios: compreender o adolescente e os grupos aos quais ele 
pertence (escola, família, comunidade, amigos) com um olhar relacional. 
Na prática de redes sociais, o papel do educador se amplia à medida que: 
ele se reconhece como parte da rede dos alunos; reconhece outras pessoas 
e instituições dessa rede; entende qual a função que cada integrante da rede 
está exercendo na vida do adolescente e identifica riscos e potenciais pre-
sentes nessas relações (BRASIL, 2014, p. 142).

Muda-se, portanto, a compreensão do ser humano, analisado quase 
sempre sobre um ponto de vista individualista, que gera, muitas vezes, a er-
rônea noção de que o consumo e vício de drogas podem ser explicados por 
razões de natureza puramente individual. É por meio da convivência com 
grupos e pessoas que se constituirão muitas das características pessoais de-
terminantes para sua identidade social (BRASIL, 2014). A influência dos 
grupos e pessoas como a família, a escola, os amigos, os colegas de trabalho, 
entre outros, é decisiva para a manutenção do sentimento de pertencimen-
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to e de valorização pessoal. “O indivíduo pode constituir ou fazer parte de 
uma rede, cujo padrão de interação poderá ser: Positivo – privilegiando 
atitudes e comportamentos que valorizam a vida. Negativo – marcado por 
atitudes e comportamentos de agressão à vida” (BRASIL, 2014, p. 175).

O sentimento de valorização pessoal ocorre quando, nesta rede so-
cial em que se está inserido, há graus variados aceitação, tolerância, estímulo, 
acolhimento e disponibilidade (BRASIL, 2014, p. 175). Recuperar estes senti-
mentos nos variados grupos em que a criança, o adolescente se inserem, em 
especial, naqueles em que se buscam atitudes e comportamentos que valori-
zem a vida, como a escola e a família, é algo que buscamos realizar.

Desta forma, o convite para a participação da “Ação Bem Viver” 
também foi endereçado aos pais, o que tornou possível a formação de 
um grupo com a presença de mães e avós. Buscamos o fortalecimento de 
vínculos entre elas, por meio de atividades pedagógicas variadas, como 
por exemplo, a proposta para que os(as) filhos(as) escrevessem “Pai/mãe/
avó, eu me orgulho de você quando…”, oportunidade em que foi monta-
do um mural e as mães e avós puderam ler o que seus(suas) filhos(as), 
netos(as) escreveram (as mães e avós também tiveram oportunidade de 
produzir para os(as) filhos(as), netos(as) e demais membros da escola um 
belo cartaz sobre suas histórias, sobre as drogas etc.). A escrita tem se re-
velado um recurso importante para superar as dificuldades da linguagem 
falada ou corporal (BRASIL, 2014, p. 204-205), pois estas são especial-
mente mais difíceis de serem utilizada em caso de timidez ou nos casos 
em que as relações entre as partes estão mais complicadas ou adoecidas. 
Outro momento que consideramos importante foi o dia das brincadei-
ras, em que as mães e avós foram convidadas a trazer à roda, para os(as) 
filhos(as), brincadeiras que costumavam brincar quando tinham a idade 
deles(as), e com a mediação dos professores, todos(as) brincamos tam-
bém dessas brincadeiras. Este dia foi considerado, por diversas crianças, 
como o melhor dia dos nossos encontros, e permitiu um fortalecimento 
de vínculos entre as mães, avós e filhos(as), netos(as). Algumas crianças 
relataram que nunca imaginaram que as mães e avós também brincavam, 
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não pararam para pensar que um dia elas foram crianças. Então ficamos 
a pensar: há quanto tempo, talvez, determinados pais, mães, avós não 
brincavam com seus filhos e netos?

A ideia de incluir os pais em nossa atividade de prevenção não era 
apenas de buscar o resgate de vínculos entre filhos e pais, mas também 
criar um ambiente em que os pais/avós pudessem, também em círculo, e 
sem a presença dos filhos, exporem as angústias do processo educativo, 
seus medos, suas dificuldades, suas experiências pessoais com drogas, den-
tre outros. Isto porque seus filhos, alunos de quarto e quinto ano, iniciam 
nesta fase da vida o seu processo de puberdade/adolescência, momento em 
que o adolescente enfrenta sentimentos contraditórios, relacionados à de-
pendência que ele tem dos pais e a autonomia que ele tem que ter, para a 
construção de sua identidade  (BRASIL, 2014, p. 163). Ao mesmo tempo, 
normalmente é esta a fase em que os pais atingem a meia-idade, em que se 
ressentem dos projetos adiados e das próprias frustrações (BRASIL, 2014, 
p. 42).  Alguns relatos dos pais sobre os encontros nos indicam que o cami-
nho trilhado pelo grupo tem sido positivo: “os encontros teem sido como 
uma terapia”; “a gente vem, pensando em ajudar os filhos e acaba ajudando 
mais a gente mesmo ”; “cada um dar a sua opinião é enriquecedor, o grupo 
respeita as diferenças”, “subo ladeira, desço ladeira, mas chegamos felizes”, 
“quem discute só sobre drogas está apontando o caminho mal, mas o nosso 
grupo mostra outros caminhos, mostra possibilidades”. Essas frases nos in-
centivam a buscar e criar atividades que possam ir ao encontro dos anseios 
e necessidades do grupo e que atenda aos objetivos do projeto.

Com o grupo de alunos, além das discussões em círculo e das ativi-
dades integradas com as mães e avós, buscamos também realizar atividades 
diversas envolvendo desenho, escrita, música, dramatizações, que tinham 
relação com os temas discutidos, e que eram analisadas e socializadas com 
o grupo, normalmente sem a presença dos familiares, pois observamos que, 
em muitas situações, a presença deles e algumas de suas intervenções ini-
biam a expressão dos alunos. Mas, ao final das atividades, na maioria das 
vezes, uníamos os dois grupos para apresentarem trabalhos, reflexões ou 
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dramatizações ou assistirem um vídeo para reflexão e fechamento dos tra-
balhos do dia, o que sempre foi avaliado como prazeroso e possibilitador de 
novos conhecimentos. Essa atividade tinha como objetivo abrir campo de 
diálogo entre as crianças e seus familiares.

Uma das atividades, acerca da linguagem publicitária, é digna de 
nota. Após uma discussão sobre a influência das propagandas na defini-
ção de comportamentos e atitudes consumistas, propusemos a divisão das 
crianças em grupos, sendo que cada um analisaria uma peça publicitária 
que abordava sobre uma droga lícita. Uma delas se tratava de uma pro-
paganda de remédio de emagrecimento, sendo que o grupo destacou: as 
garotas belas, com roupas pequenas e coladas no corpo, dando a ideia de 
que o remédio, por si só, torna quem o utiliza assim; os rostos felizes que dá 
a ideia de que quem usa está feliz; a propaganda também dá a entender que 
os exercícios de academia são chatos, ou seja, os remédios se tornam um 
caminho fácil e rápido para a beleza. O grupo também destacou palavras 
que, na peça publicitária, chamavam atenção: gostoso, divertido, tonifica, 
ligue agora. Na discussão a posteriori, destacou-se os padrões de beleza da 
atualidade, e o número grande de pessoas, em geral meninas, que se viciam 
em remédios e tornam-se escravas da ditadura da beleza que vige em nossa 
sociedade. Outro grupo de crianças analisou uma propaganda de cerveja, 
identificando personagens, cenário, cores, música, objetos, comportamen-
to, frases. Os alunos perceberam que a propaganda deixava entender que 
quem bebe fica forte; que a bebida alcoólica refresca; que a bebida deixa o 
personagem mais rápido; que quem bebe terá fama (já que uma estrela do 
futebol era quem figurava na peça publicitária); bebida tira o sofrimento, 
deixa alegre, ajuda a enfrentar o adversário. Na discussão a posteriori, des-
tacamos a quantidade de mensagem implícita em uma simples propagan-
da, e também fizemos uma relação com as propagandas que saem das bocas 
dos traficantes e dos grupos que fazem utilização sistemática de drogas, 
quando convidam os adolescentes a utilizarem as drogas, pois estas “rela-
xam”, “enturmam”, “dá alegria”. Acreditamos que a exploração da linguagem 
apelativa, em seus múltiplos meandros, é fator de proteção ao jovem.



1614 ANAIS VII INCREA - Forum Internacional de Inovação e Criatividade
II RIEC - Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas

As informações científicas sobre as drogas e seus efeitos no or-
ganismo também eram trabalhadas, mas não na forma convencional. 
Seguindo a ideia de que os jovens precisam ser protagonistas de suas 
vidas e das atitudes preventivas (BRASIL, 2014, p. 64), incentivamos a 
construção coletiva dos conhecimentos, através de fontes como livros 
e internet. Em um dos encontros, em que já muitas dúvidas sobre as 
drogas assomavam nas mentes do grupo, os jovens foram convidados a 
pesquisar sobre as drogas na sala de informática do colégio, oportunida-
de em que cada um produziu um texto explicativo sobre as drogas, que 
foi discutido posteriormente em sala. Ainda seguindo a ideia do prota-
gonismo juvenil, os jovens produziram cartazes com os textos e cola-
ram no mural do colégio, compartilhando com a comunidade escolar o 
conhecimento científico e contribuindo para a prevenção às drogas na 
escola. Outro momento em que tal protagonismo se destacou foi quando 
as crianças produziram textos e desenhos para o jornal da escola, convi-
dando os demais colegas para participarem da “Ação Bem Viver”.

Com a atitude de divulgarmos por meio do mural os desenhos, car-
tazes e textos dos membros do projeto, tem se tornado comum perceber-
mos a presença de vários membros da escola (alunos, pais, professores, fun-
cionários) lendo o material produzido pelo grupo, o que tem deixado os 
alunos e os familiares mais preocupados em fazer um trabalho que passe a 
mensagem que eles desejam para todo o grupo da escola, o que tem gerado 
uma reflexão mais aprofundada sobre os temas abordados.

CONCLUSÃO 

O trabalho de prevenção ao uso de drogas que, há três anos, vem 
sendo realizado em nossa escola, tem contado com o aumento significati-
vo de participantes, produtos acadêmicos teem sido realizados, o diálogo 
com os alunos e pais, mesmo os que não participam do projeto, tem sido 
estabelecido de maneira mais tranquila, quando se refere à prevenção, uso e 
tráfico de drogas. No entanto, avaliamos que precisamos expandir esse tra-
balho para alunos de outras séries do CEPAE e de outras escolas da comu-
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nidade, o que torna necessário, também, maior participação dos servidores 
do CEPAE e da comunidade cepaneana.  
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Projeto Área de Linguagem “A caixa mágica” do 
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RESUMO

A área de experiência Linguagem do Departamento de Educação Infantil do CEPAE-UFG é 
compreendida como uma das propostas de atividades coletivas da educação infantil relacio-
nada aos conhecimentos; concebe a linguagem na perspectiva histórico-cultural, como um 
sistema de signos enlaçados culturalmente por seus significados historicamente construídos 
e compreendidos, que designam os objetos pela palavra, ligada à comunicação e de interlo-
cução entre a criança e o adulto. A linguagem com suas múltiplas possibilidades de expres-
são, de constituição, de comunicação e de interlocução entre os sujeitos está entremeada 
por valores culturais essencialmente políticos, de assimilação da experiência acumulada, 
das riquezas materialmente produzidas e das possibilidades de participação mediada para o 
exercício contínuo entre a palavra e o pensamento nos entremeios do instituído, frente aos 
impactos históricos, e da projeção do vivido. A apropriação de sistemas de signos simbóli-
cos, extremamente complexos em sua forma ativa, modifica a formação das funções supe-
riores no desenvolvimento da criança, contribuindo para a aquisição e ampliação dos con-
ceitos, seus sentidos e significados. O projeto de área de linguagem corresponde à proposta 
curricular do Departamento de Educação Infantil “Sustentabilidade, Tecnologia e Educação 
Infantil”, propondo articular a temática curricular às atividades propostas no referido proje-
to. A temática cumpre uma função sociopolítica e pedagógica ao considerar o interesse das 
crianças em construir o projeto e problematizar questões ambientais, como: a poluição, a 
produção do lixo, destruição dos mananciais. O desafio se impõe para problematizar como 
promover a reflexão sobre o uso de recursos naturais quanto à redução, reparação, recicla-
gem e reutilização? O tema tecnologia poderia relaciona-se ao tema da sustentabilidade? A 
articulação entre os diferentes temas envolve questões éticas, considerando as experiências 
lúdicas e integradoras de linguagem oral e corporal e a exploração de livros de diferentes 
gêneros linguísticos e literários, a dramatização, os recontos e a construção de textos.

Palavras-chave: Integração. Conhecimento. Humanização.
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INTRODUÇÃO

Este relato de experiência da área de experiência de linguagem do 
Departamento de Educação Infantil do CEPAE se desenvolveu com o ob-
jetivo de oportunizar experiências lúdicas e integradoras de linguagem oral 
e corporal mediadas pelos signos culturalmente elaborados, os conceitos 
cotidianos e científicos relacionados à temática da sustentabilidade e da tec-
nologia, seus sentidos e significados de forma dialógica entre pensamento e 
palavra. 

A linguagem atrelada ao processo de humanização e sua apropria-
ção da cultura e da transmissão da experiência social, está fundamentada 
nos princípios da teoria histórico-cultural. A criança tenta se apropriar da 
linguagem escrita e corporal para compreender melhor o mundo e com 
ele se relacionar. A valorização dessa abordagem na educação infantil visa 
o processo de apropriação da criança pelos conhecimentos em constante 
transformação, provocando mudanças no seu conhecimento cotidiano. O 
desenvolvimento das formas superiores do comportamento modifica-se 
em função das transformações históricas e sociais, as quais ocorrem por 
meio da atividade trabalho. (VIGOTSKI, 2006). O ensino, então, deve ante-
cipar ao desenvolvimento da criança, entendendo a linguagem como siste-
ma de signos enlaçados culturalmente por seus significados historicamente 
construídos e compreendidos, que designam os objetos pela palavra. 

Ligada à comunicação e às relações entre a criança e o adulto, a lin-
guagem é a área de experiência que se evidencia nessa proposta de ativida-
de do Departamento de Educação Infantil do Centro de Ensino e Pesquisa 
Aplicada à Educação da UFG, um campo de apreensão dos saberes, da ex-
periência acumulada, das riquezas materialmente produzidas e das possi-
bilidades da construção do conhecimento e de humanização dos sujeitos. 
Os meios de comunicação, portanto, se destacam na proposta que tematiza 
sentidos e significados da tecnologia compreendida como ações e ativida-
des humanas, que visam suprir as necessidades atuais dos seres humanos, 
sem comprometer o futuro das próximas gerações e dos recursos naturais. 
Seguindo esses parâmetros, a humanidade pode promover o desenvolvi-
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mento sustentável de enfrentamento ativo, entremeado por valores éticos, 
políticos e culturais. A temática sobre o equilíbrio dinâmico dos ecossiste-
mas, aliada à interdependência e à cooperação de todos, enfatiza a neces-
sidade de cooperação e o tipo de desenvolvimento praticado, que produz a 
degradação da natureza e põe em risco o ambiente. (BOFF, 2012).

Na área de linguagem discute-se sobre o tema da sustentabilidade e da 
tecnologia no sentido de propiciar momentos de interação e de expressão, seu 
envolvimento pelo conhecimento e formação de novos conceitos e compre-
ensões. A partir das rodinhas de conversa entre educadores e crianças, como 
primeiro momento de acolhida da atividade coletiva, entre outros da rotina 
da educação infantil, é possível perceber na fala, nos gestos e expressões o 
que a criança já sabe e o papel do professor em ampliar esses conhecimentos. 
Tudo isso promove situações significativas, que trazem novos conhecimentos 
para as crianças na interface com diferentes linguagens artísticas. 

As transformações históricas, sociais, econômicas e tecnológicas, 
principalmente nestas últimas décadas, produzem subjetivações diferen-
ciadas sobre as formas de agir e pensar o mundo. Os mecanismos da cul-
tura industrializada, com fins ao consumo, tornaram-se imperativos em 
todas as esferas da vida social. A cultura, ao propagar esse mercado, possi-
bilita uma dominação para além do mundo do trabalho, impondo de forma 
totalitária e implícita novas relações sociais produtivas. É evidente que a 
cultura tem o propósito formar sujeitos sociais, que partilham das mesmas 
leis simbólicas, mas deve ter também como formação política a resistência, 
em que os indivíduos protestem o real/factual da sociedade que impedem 
os processos de autonomia humana. 

Sobre esses aspectos apontados acima, os educadores desenvolveram 
ações na área de experiência de linguagem, compreendida a partir dos dis-
cursos e das visões de mundo, produzidos historicamente pelo sistema de 
representações simbólicas, em que os sujeitos podem se posicionar, cons-
truir e desconstruir relações e identificações com diferentes papéis, perfis e 
significados. Isso significa dizer que a linguagem na educação infantil trans-
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cende as experiências com outras formas de linguagem, dando a relevância 
social da linguagem e de seu uso para cultivo da imaginação e da criação. 

Para tanto, a literatura contribuiu para perceber a cultura escrita, 
as possibilidades de observação e de participação cotidiana de situações 
comunicativas, da experiência acumulada, de ouvir histórias para res-
significar realidades, brincar com palavras, construir e diferenciar con-
ceitos. A ampliação da língua, renovando o olhar sobre o cotidiano e 
compor a imaginação que envolve a criação e as emoções e, portanto, o 
desenvolvimento cognitivo das crianças. 

AS EXPERIÊNCIAS DO VESPERTINO E O PROJETO DE ÁREA DE 
EXPERIÊNCIA LINGUAGEM:

As atividades propostas na área de experiência linguagem no turno 
vespertino do Departamento de Educação Infantil do Centro de Ensino e 
Pesquisa Aplicada à Educação da UFG foram desenvolvidas numa pers-
pectiva histórico-cultural, considerando a relação da criança como sujeito 
ativo e seus mediadores, a aspiração que a criança tem para criar e se afir-
mar nas leis que regem o mundo real, como também compreender que a 
realidade se forja na revelação e na demolição das contradições. Os proce-
dimentos metodológicos visaram propor conhecimentos e problematizar 
realidades socialmente produzidas, nutrindo de aquisição de toda espécie 
de atividades que envolveram: a contação e dramatização de narrativas; 
utilização de contos tradicionais e contemporâneos; histórias cantadas; ela-
boração de minicontos e recontos; diálogos que proporcionaram às crian-
ças revisar e exercitar os caminhos do raciocínio percorrido e a sequencia 
lógica, assimilação de conceitos generalizados a partir da apresentação de 
conhecimentos, saberes e situações problematizadas.

Na linguagem os sentidos são produzidos, além das sensações físi-
cas que suscitam respostas dos sujeitos. Sentir e produzir sentido aguça 
a percepção, a interação e a produção de cultura. A linguagem constitui 
o sujeito e o renova a cada ato enunciativo, num sentido dialético entre 
a reflexão proporcionada e o que se objetiva no mundo. A literatura con-
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tribui como espelho e janela, promovendo interdependência entre forma 
e conteúdo, estética e ética. 

Dentre as histórias trabalhadas destacaram: narrativas como “a briga 
da terra com o ar” de Ana Maria Machado; “a onça e a cutia” de Bia Bedran; 
a história da “gotinha Plim” e “O verde brilha no poço” de Marina Colasanti 
e a “Ema Gulosa” . As experiências vividas e o universo conhecido foram 
elementos fundamentais para o desenvolvimento da atividade criadora, 
assim como para a articulação entre a temática do projeto. O novo nasce 
a partir do que já existe, porém oportunidades podem ser oferecidas às 
crianças para que sejam instigadas ao olhar para novos horizontes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As experiências realizadas não pretendem responder à dimensão das 
questões que envolvem o tema do projeto e o desenvolvimento da lingua-
gem em sua totalidade, mas abrir indagações sobre o “lugar” das crianças 
na sociedade, nos grupos sociais, nas famílias e na instituição de educação 
infantil. Em que pesem as conquistas realizadas com essa área de experi-
ência, conferindo direitos significativos para a realização das necessidades 
das crianças, não se conseguiu ainda superar os paradoxos que envolvem 
a relação ética entre sustentabilidade e tecnologia: sabe-se que a dimensão 
da temática ultrapassa efetivamente o que se consegue fazer em relação à 
superação das circunstâncias de exploração da natureza, num contexto his-
tórico-cultural das sociedades contemporâneas. Segue-se, assim, o desafio 
para revigorar as pesquisas e estudos dos educadores, tateando para fora 
dos contornos das ações realizadas. 
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Projeto de leitura: Leitura em Ação

Nívea Regina Alves Rosa Moreli
Carina Gomes Leal

Rosilene Martins Vargas
Escola Municipal Lourival de Oliveira Lôbo

RESUMO

O Projeto “Leitura em Ação” veio para atender uma necessidade da Escola Municipal Lou-
rival de Oliveira Lôbo sendo que a referida ação foi desenvolvida com os alunos da Educa-
ção Infantil e do Ensino Fundamental I, aproximadamente 100 (cem) alunos e comunidade 
escolar. Diante da realidade atual em que a maioria dos educandos não têm o hábito de 
ler, despertar o prazer pela leitura ainda é um grande desafio para os professores, já que 
os alunos só lêem na escola, então a equipe escolar juntamente com os educandos buscou 
ações motivadoras que envolvessem e despertasse a todos a prática de leitura no ambien-
te escolar e fora dele, assim o aluno torna se sujeito do processo de ensino-aprendizagem 
consequentemente maximizando o gosto pela leitura e escrita. Observando a realidade dos 
alunos onde rejeitavam a leitura oral muitas vezes por não dominar a prática de leitura ou 
até mesmo por falta de motivação e interesse, sendo alunos de uma comunidade carente, 
onde ler prazerosamente é raro e também por que verificamos que nossos alunos possuem 
dificuldades de interpretação e escrita, o que compromete o aprendizado de qualidade, por-
tanto foi desenvolvido ações que proporcionou a eles o despertar pela leitura e consequen-
temente a melhoria do ensino- aprendizado por meio de: contação de histórias, rodas de 
leitura, teatros, músicas, filmes, avental da leitura, stand de livros literários, árvore do saber, 
passaporte da leitura, maleta da leitura, baú de livros, saia gigante, colcha de retalho. A 
partir dessas ações pedagógicas o referido projeto oportunizou momentos diversificados de 
leitura melhorando assim suas habilidades e competências educacionais.

Palavras-chave: Leitura. Ensino-aprendizagem. Motivação.

INTRODUÇÃO

As ações do Projeto “Leitura em Ação” foram desenvolvidas com 
os alunos da Escola Municipal Lourival de Oliveira Lôbo sendo composta 
por estudante da Educação Infantil e Ensino Fundamental Primeira Fase, 
atendendo cem (100) alunos matriculados na instituição escolar. A escola 
situa-se em um bairro periférico, Setor Alto da Boa Vista.



1624 ANAIS VII INCREA - Forum Internacional de Inovação e Criatividade
II RIEC - Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas

Sabe-se que leitura e compreensão são processos que nem sempre 
andam juntos. Onde muitos alunos praticam a leitura e na maioria das ve-
zes não entendem o que estão lendo. Por isso, muitos dos textos apresen-
tados pelos professores durante as aulas, com o intuito de contribuir para 
a aprendizagem e desenvolvimento cognitivo dos alunos, acabam por não 
alcançar o resultado esperado. 

Compreender depende não só do esforço individual, mas do diálogo sobre 
o texto, da reflexão sobre o lido. Da mesma forma, compreender não é só 
reescrever o texto a partir da perspectiva do autor, mas entender ao máximo 
possível o sentido nele impresso. Há aí uma ideia de subjetividade discutí-
vel. Não importa somente o processo de criação do autor, embora entendê
-lo possa ser útil; importa o processo de recriação do leitor, sua capacidade 
de significar o que está lendo. (FERREIRA, 2001, p. 126)

De acordo com Smith (1989), o papel dos professores de leitura pode 
ser resumido em poucas palavras – é o de garantir que as crianças tenham 
demonstrações adequadas da leitura, que possam usá-la para finalidades 
evidentemente significativas. Quando as crianças veem pouca relevância na 
leitura, então os professores devem criar estratégias que façam o aluno des-
cobrir algo interessante nesse processo. Sabe-se da importância da leitura 
no contexto escolar, pois a mesma é incluída no currículo escolar.

De acordo com os pressupostos teórico do autor Smith vêm nos 
mostrar que o professor precisa estar sempre em busca de práticas peda-
gógicas diferenciadas que motive o educando. É importante uma prática 
pedagógica planeja e direcionada para que a tal deficiência seja amenizada 
durante a formação do aprendiz.

Portanto foi pensando na melhoria da prática de leitura que a equipe 
escolar desenvolveu ações motivadoras e diferenciadas para tornar o hábito 
de ler uma vontade própria de cada aluno e não uma obrigação escolar.

DESENVOLVIMENTO 

Sabe-se que é papel da escola desenvolver práticas pedagógicas que 
desenvolvam nos alunos competências e habilidades ligadas a construção 
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da autonomia, processo de interação, desenvolvimento físico, mental, so-
cial e cognitivo. Entendendo também que a motivação é um fator decisivo 
no ambiente escolar a equipe criou ações agradáveis para alcançar os obje-
tivos planejados, sendo que o foco das ações são os alunos. Pensando nisso 
a equipe escolar preparou momentos lúdicos de leitura que despertasse nos 
educandos o prazer de ler.

Para enriquecer a prática pedagógica foi organizado momentos di-
ferenciados de leitura, onde cada professora ficou responsável em planejar 
vários tipos de leitura que juntamente com a coordenação e direção prepa-
rou cantinhos para que os educandos ficassem motivados para realizar suas 
leituras fazendo um rodízio por sala de aula, que são eles: 

•	 O projeto iniciou com todos os alunos reunidos no pátio da esco-
la, a cerimônia foi aberta pela diretora da escola Nívea Regina que 
explanou sobre a importância de momentos como este e do ato 
da leitura, também tivemos  um convidado especial contador de 
causos Sr. Oliveira que veio abrilhantar esse momento de aprendi-
zado contados causos ao nossos alunos, a auxiliar de coordenação 
Pastora Rosilene Martins que também contou  uma histórias aos 
alunos e a diretora contou a história da Arca de Noé com avental. 
Depois desse momento cada turma ficou em cantos diferenciados 
e planejados para motivar a prática de leitura;

•	 Árvore do saber – Foi colocada na árvore Flamboyant que fica no 
pátio de terra da escola, várias leituras coladas em um quadrado de 
papelão penduradas com barbantes, também colocamos cadeiras em 
rodas para realizar momentos de leituras com os alunos, onde crian-
ças contavam histórias para crianças e professores para os alunos.

•	 Palco da História – Aconteceu no pátio coberto da escola onde 
um aluno contava a história do “O menino que Morava no livro” 
para os demais em um palco confeccionado de papelão;

•	 Vídeos de leituras - Foram realizados na sala de multimídias com 
filmes de fábulas para que os educandos internalizassem a moral 
da história e ampliar o repertorio de leitura. Entendendo também 



1626 ANAIS VII INCREA - Forum Internacional de Inovação e Criatividade
II RIEC - Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas

que momentos diferenciados e prazerosos como este motivam a 
prática de ler

•	 Baú da leitura e colcha de retalho - É um momento lúdico onde 
as crianças podem manusear os livros em sala de aula ou fora dela. 
O baú foi reciclado, pintado e decorado em sala de aula pelos alu-
nos para colocar livros literários, o mesmo pode ser transportado 
com facilidade para todo ambiente escolar. As crianças amam esse 
momento de leitura porque oportunizam um momento muito 
agradável e descontraído;

•	 Saia gigante – é uma metodologia onde os professores podem ga-
rantir uma atenção maior com seus alunos, pois os mesmos ficam 
atentos e vidrados na leitura que é trabalhado o livro: “A menina e 
o vestido de sonhos” de Alexandre Rampazo, que é realizada pelo 
professor e também utilizamos em danças típicas.

•	 Maleta da Leitura – A professora trabalha com a maleta da lei-
tura uma vez por semana com os alunos, eles levam livros literá-
rios para casa onde lêem com seus pais e familiares. No outro dia 
quando voltam para a escola compartilham com os colegas de sala 
de aula e a professora assim pratica a oralidade e a autoconfiança. 

É relevante destacar que momentos como estes possibilita a troca de 
experiências entre os professores e de ensino aprendizagem entre os alunos 
levando – os a interagir uns com os outro.

CONCLUSÕES

O projeto “Leitura em ação” foi desenvolvido na Escola Municipal 
Lourival de Oliveira Lôbo para despertar nos educandos um novo olhar 
em relação à prática de leitura, com o intuito de que sintam prazer em ler, 
descobrindo e viajando no mundo da imaginação.

Os professores relatam que após o projeto as crianças sentem desejo de 
ler, fazem disputas entre eles para ver quem ler mais, e sempre pedem que as 
professoras utilizem algumas das práticas de leitura que foi apresentada a eles 
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durante o projeto. As crianças do 2° ano do ensino fundamental levam para 
casa a maleta da leitura um por vez, a professora diz: “eles estão mais discipli-
nados, pois desejam levar a maleta para casa, assim automaticamente estão 
praticando a leitura e também a oralidade o que é muito importante para o 
desenvolvimento das crianças, pois eles leem para a turma toda, e também 
pedem para usar o avental que foi confeccionado com calças jeans usadas”.

Quanto à aprendizagem dos alunos houve uma significativa melho-
ra, pois estão mais participativos nas aulas, bem dispostos a aprenderem, 
sendo que a dificuldade relatada pelos professores antes do projeto quanto à 
indisposição ao ato de ler diminuiu, os alunos aprenderam que ler não é só 
uma obrigação escolar e sim uma atividade prazerosa que os deixam mais 
interagidos aos estudos. Foi detectado pelos professores grandes avanços 
através de produção de textos, oralidades, trabalhos em grupos, desenhos, 
debates, participação e desenvolvimento as atividades propostas.

Utilizamos recursos acessíveis que toda escola possui e que na maio-
ria das vezes ficam guardados, o que facilitou o desenvolvimento do projeto 
e também trouxe um novo olhar a prática pedagógica, algumas professoras 
passaram a praticar a leitura diariamente sempre utilizando um dos recur-
sos apresentado no decorrer do projeto, não esquecendo que as crianças 
cobram as diversas maneiras de se contar uma história que o projeto lhes 
apresentou. Também observamos que, a contação de história é um cami-
nho que leva criança em direção do mundo letrado. Com isso as mesmas 
se interessam por folhear vários tipos de materiais impressos, além disso, 
durante a contação de histórias observou-se que a atenção fica voltada para 
a magia do que está sendo contado. Neste sentido concluiu-se que o projeto 
é muito importante para o desenvolvimento do gosto e o hábito pela leitura.
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ANEXOS

Painel de abertura do projeto 

Estante de livros literários 

Painel de contos
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Culminância

Lembrancinhas - Marca textos

Diretora fazendo abertura do projeto
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Convidado: Contador de causos 

Pastora Rosilene

Diretora Nívea contando história com avental
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Colcha de retalho

Árvore do saber

Roda da leitura
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Árvore do saber

Palco da leitura
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Vídeos da leitura

Baú da leitura
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Colcha de retalhos – Rodas de leituras

Saia da leitura



Projeto de trabalho e sustentabilidade no 
estágio nos anos iniciais do ensino fundamental: 

experiências de um projeto transdisciplinar

Oscar Ferreira Mendes Neto – UEG
Meiriely Cristina da Silva – UEG 

RESUMO

A disciplina de estágio curricular supervisionado, durante o processo de formação, nos 
cursos de licenciatura é por vezes o primeiro contato entre o futuro profissional docen-
te e o grupo de educandos. Nesse sentido, faz-se necessário refletir sobre a relevância da 
disciplina de estágio na formação docente. O estágio surge, então, como o instrumento de 
aproximação do futuro profissional a sua possível área de atuação, por meio das vivências e 
experiências desenvolvidas nos campos de estágio. Nesse sentido, o presente texto pretende 
apresentar reflexões sobre as intervenções realizadas no estágio curricular supervisionado 
nos anos iniciais do Ensino Fundamental, desenvolvido pelos acadêmicos do curso de Pe-
dagogia da Universidade Estadual de Goiás/Câmpus Inhumas, na Escola Estadual de Tempo 
Integral João Lôbo Filho, no município de Inhumas. O estágio foi norteado pela perspectiva 
de projetos de trabalho, de forma transdisciplinar, cuja temática debatia ações sustentáveis, 
escola e comunidade. Hernández (1998) afirma que por meio de projetos de trabalho é 
possível estabelecer propostas de ensino que se relacione com o cotidiano dos educandos, 
já que a educação não pode ser um processo a parte do mundo fora da escola. A transdisci-
plinaridade, de acordo com Suanno (2013), é o processo de religar os conhecimentos, antes 
separados pelo processo de disciplinarização do conhecimento, agora associados entre si e 
a fatores sociais, emocionais, cognitivos e culturais. Para Zwierewicz (2011), as escolas nos 
dias atuais devem se perceber como parte essencial da sociedade e pensar a educação como 
meio de possíveis transformações, de modo a contribuir para as relações entre os indivíduo/
comunidade/planeta. O presente texto apresenta ações afirmativas em relação ao ensino/
aprendizagem mediado por projetos de trabalho transdisciplinares e de como a educação 
está ligada as necessidades individuais/sociais/planetárias, sendo está uma possibilidade de 
transformação da realidade.

Palavras-chave: Projeto de Trabalho. Sustentabilidade. Transdisciplinaridade.
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INTRODUÇÃO

O processo de ensino/aprendizagem narrado nesse texto, remete as 
práticas pedagógicas desenvolvidas durante o período de vivência/inter-
venção do estágio curricular supervisionado nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, tendo como lócus a Escola Estadual de Tempo Integral 
(E.E.T.I.) João Lôbo Filho, na qual os acadêmicos do 4º (quarto) ano do 
Curso de Licenciatura em Pedagogia realizaram observação e desenvolve-
ram suas atividades de intervenção.

O exercício docente pautado por projetos de trabalho é um dos pos-
síveis meios de (re)significação do conhecimento, no qual os conteúdos vão 
sendo adequados de acordo com as necessidades ou interesses dos educan-
dos em relação ao meio em que estão inseridos, considerado os aspectos 
sócio-histórico-culturais atuais, de modo que o conhecimento mediado 
seja efetivo e significativo. 

Os projetos de trabalhos possuem aspectos distintos para o seu de-
senvolvimento, como a importância dos conhecimentos prévios dos edu-
candos, o professor na função de mediador, o diálogo, a reflexão sobre a 
atualidade, o ensino de modo transdisciplinar, a criticidade, entre outros.

O estágio desenvolvido na E.E.T.I. João Lôbo Filho foi desenvolvido por 
meio de projeto de trabalho, de forma transdisciplinar e com o tema pautado 
sobre atitudes sustentáveis, cujo intuito era fomentar uma cultura educacional 
transdisciplinar em que se haja uma conscientização sobre as possibilidades 
de mudanças do meio em que se está inserido, de modo que proporcione uma 
melhoria da qualidade de vida das pessoas e do meio ambiente. 

TRANSDISCIPLINARIDADE NO CAMPO DE ESTÁGIO

As escolas como campos de estágio são espaços co-formadores de 
professores, de modo que possibilita a formação inicial dos acadêmicos 
estagiários e, de certo modo, a formação continuada dos professores da 
instituição concedente (MAGALHÃES, 2008). Tal processo de troca de co-
nhecimentos acontece nas relações estabelecidas entre professor orientador 
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da Instituição de Ensino Superior (IES), professore orientador/supervisor 
da instituição concedente e alunos da graduação.

Para que esse processo seja contemplado, foi necessário firmar parceria, 
na qual a professora orientadora da IES forneceu curso de formação continu-
ada aos professores da instituição concedente sobre a temática do projeto que 
norteia as intervenções. Desse modo, o planejamento diário dos professores 
da instituição concedente estaria dialogando com as intervenções do estagiá-
rio, efetivando o conhecimento mediado no decorrer das intervenções, estan-
do às atividades de estágio integradas ao cotidiano escolar das crianças. 

A disciplina de estágio, no curso de formação de professores, rea-
lizado a partir da observação, teoria e prática (intervenção), possibilita 
ao estagiário um momento ímpar em sua formação inicial, de forma que 
este contribuirá “para a construção conhecimentos, valores, atitudes e 
perspectivas sobre a profissão docente, a identidade docente e a profis-
sionalidade” (SUANNO, 2014). 

O estágio nos anos iniciais do Ensino Fundamental do curso de 
Pedagogia, de forma transdisciplinar, busca entrelaçar as disciplinas, onde 
ambas se completam, rompendo com pensamento disciplinar. Para Suanno: 

A transdisciplinaridade diz respeito àquilo que está ao mesmo tempo entre 
as disciplinas, através das disciplinas, além de qualquer disciplina e é um 
princípio que associa as partes e o todo, por compreender que é impossível 
conhecer as partes sem conhecer o todo e vice-versa. (SUANNO, 2013, p.6) 

Suanno (2013) afirma que ara agir de modo transdisciplinar é ne-
cessário assumir uma perspectiva multidimensional e multirreferencial. Na 
perspectiva multidimensional o conhecimento é tecido a partir da análise da 
realidade, considerando as referências culturais, históricas e bibliográficas, 
além de sua percepção e consciência sobre o objeto em questão. Já a multir-
referencialidade é caracterizada pelo religamento dos conhecimentos antes 
fragmentados, de diferentes origens teóricas e/ou áreas do conhecimento. 

Nesse sentido, o ensino por meio da transdisciplinaridade contem-
pla o conhecimento de modo geral, religando saberes científicos e popula-
res, com base nos aspectos cognitivos, sociais, culturais e afetivos. 
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A transdisciplinaridade tem um potencial construtivo e transformador, 
pois ao transcender as disciplinas as incorpora, como rompe com a linea-
ridade e a fragmentação do conhecimento. A transdisciplinaridade tem a 
pretensão de religar conhecimentos (a partir da articulação de conceitos, 
noções, enfoque...) a fim de compreender a complexidade do real e assim 
construir um novo corpo de saber que atravessa, reorganiza e ressignifi-
ca os conhecimentos religados. Desta forma, a transdisciplinaridade de-
manda pulsão religadora, interação, dinamismo e criatividade do sujeito. 
(SUANNO, 2013, p.7)

Para se pensar a transdisciplinaridade é necessário transcender a ideia 
do conhecimento disciplinar fragmentado, religando os saberes através das 
conexões e interações que podem ser estabelecidas entre os conhecimentos. 

Suanno (2010) afirma que ao romper com o a linearidade do pensa-
mento e a fragmentação do conhecimento, surge novas alternativas de resolu-
ção de problemas já conhecidos ou atuais. A não linearidade do pensamento

provoca um desafio de pensar outros meios de resolução, ampliando a ma-
neira de perceber a realidade em um pensamento complexo. Ao contrário 
da linearidade, que traça um caminho com possibilidade única, restrita e 
engessada, explicando qualquer fenômeno na forma direta da relação entre 
causa e efeito, a não-linearidade possibilita o exercício da reflexão, a am-
pliação da forma de pensar a realidade, buscando compreender o outro e 
o mundo, levando-se em consideração os diversos contextos constituintes 
que envolvam a(s) pessoa(s). (SUANNO, 2010, p.213)

A formação transdisciplinar vai além do ensino desenvolvido ape-
nas por conteúdos, mas possibilita um diálogo entre os saberes científi-
cos e os saberes culturais, ampliando a consciência dos educandos em 
relação à própria vida e sua participação na sociedade, de forma crítica 
e reflexiva. O trabalho docente transdisciplinar é algo a ser realizado 
coletivamente, de forma cooperativa e solidária, envolvendo todos os in-
divíduos sociais presentes na instituição de ensino (alunos, professores, 
funcionários e comunidade), no intuito de assumirem uma co-responsa-
bilidade na construção de uma sociedade mais justa, igualitária, harmô-
nica e fraterna. (SUANNO, 2011). 
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PROJETOS DE TRABALHO: UM NOVO OLHAR SOBRE A ESCOLA

Recentemente, no Brasil, vem se fortalecendo uma nova práti-
ca educacional denominada projeto de trabalho, que vem produzindo 
transformações no modo de pensar e atuar dos docentes e gestores, além 
de uma crítica discussão acerca do verdadeiro papel da escola. Desse 
modo, os projetos de trabalho se apresentam como instrumento que 
provocará melhoria no processo de ensino-aprendizagem por meio da 
resignificação dos conteúdos e de sua aproximação para a aplicabilidade 
em seu cotidiano (HERNÁNDEZ, 1998). 

Os projetos de trabalho são caracterizados por terem uma aborda-
gem transdisciplinar, no qual o professor assume papel de mediador que 
direciona suas atividades por meio da crítica, investigação e diálogo, dire-
cionando a aprendizagem. Além disso, os alunos são considerados sujeitos 
do processo de formação, como agentes ativos, rompendo com a passivi-
dade em que os alunos se encontravam no método de ensino tradicional. 

Hernández (1998) traz que o projeto de trabalho parte de um tema
-problema, ou seja, um tema que seja colocado pelo aluno ou professor que 
possa proporcionar uma discussão sólida sobre o assunto e que acrescente 
a formação daquele grupo de alunos, que forma que esse conhecimento 
gerado possa ser significativo para o a aplicação no cotidiano dos alunos.

Pensando a escola como um ambiente social, reflexivo e gerador de 
saberes, o projeto de trabalho transdisciplinar desenvolvido pela E.E.T.I. 
João Lôbo Filho foi pensado para uma reflexão sobre a necessidade de 
uma prática sustentável. 

O projeto de trabalho, denominado Cidades sustentáveis, Inhumas 
sustentável, Escola sustentável, desenvolvido por meio de uma parceria en-
tre os estagiários do curso de Pedagogia da UEG e a instituição concedente 
(alunos, professores, pais, servidores administrativos) desenvolveu mo-
mentos de mediação de saberes sobre a necessidade de novas ações para a 
preservação do meio em que estão(mos) inseridos. 

A E.E.T.I. João Lôbo Filho já desenvolvia um projeto sustentável, 
que era a reciclagem do óleo de cozinha para a produção de sabão caseiro. 
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A instituição já não comprava mais produtos de limpeza industrializados, 
como água sanitária, desinfetante, detergente e o próprio sabão, pois estes 
eram produzidos na escola de forma artesanal, envolvendo os alunos, pro-
fessores, pais e comunidade escolar.

No entanto, com a parceria entre universidade e escola, as crianças 
tiveram acesso a mais informações sobre possibilidades de mudanças e que 
tais mudanças poderiam ser desenvolvidas por elas. Durante as interven-
ções dos estagiários, foram apresentados vídeos que exemplificavam ações 
que deram certo no Brasil e em outros países.

Ao assistirem e refletirem sobre os vídeos apresentados, as crianças 
começaram a colocar situações do seu cotidiano (conhecimento prévio) 
que poderiam ser transformadas em busca da melhoria da qualidade de 
vida. Nesse sentido surgiu o projeto Coleta seletiva: cuidar da cidade, cuidar 
da escola, cuidar de cada casa – um ato de responsabilidade social e ambien-
tal, que transformaria a escola em um posto de coleta seletiva de resíduos 
sólidos (papel, plástico, alumínio e vidro). Tal projeto ia além da partici-
pação exclusiva dos alunos, mas envolvia toda a comunidade escolar (pais, 
vizinhos, servidores administrativos, comunidade em geral).

Outro projeto desenvolvido durante as intervenções de estágio foi 
à implantação da horta comunitária na instituição, que foi norteada a 
partir da discussão de um projeto desenvolvido na cidade de Inhumas, 
intitulado Projeto Girassol: ação, realidade e humanização – valorizando 
a autonomia e a força da comunidade, que desenvolve a limpeza e plantio 
em lotes baldios, envolvendo a comunidade local para o cultivo e produção 
de alimentos para a comunidade. O projeto Girassol foi pensado e por 
muito tempo desenvolvido pela agente de saúde do Programa Saúde da 
Família Mariza Garcia Martins. A horta comunitária desenvolvida na es-
cola contaria com a participação dos pais e da comunidade local, sendo 
que os alimentos produzidos seriam destinados a escola e a comunidade 
que envolveu no projeto. 

A escola concedente de estágio passou a ter novas ações criativas que 
oferecem condições de reflexões e mudanças, transformando seu espaço e 
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possibilitando uma formação humana e sustentável aos envolvidos no pro-
cesso, repensando ações emergentes do cotidiano. Zwierewicz afirma que: 

As escolas criativas são aquelas que vão adiante do lugar de que partem, ofe-
recem mais do que têm e ultrapassam o que delas se espera, reconhecem o 
melhor de cada um e crescem por dentro e por fora, buscando o bem-estar 
individual, social e planetário. (ZWIEREWICZ, 2011, p.143)

Pensar sobre projetos de trabalho implica pensar transdisciplinar-
mente, indo além do conhecimento linear e fragmentado, possibilitando 
uma formação sólida sobre situações do cotidiano em estamos inseridos, a 
fim de possibilitar reflexão sobre determinado assunto e que nos possibilite 
interferir sobre o mesmo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pensar a educação na atualidade necessita olhar para o que acontece 
em nosso cotidiano. Não é possível fechar os olhos para as continuas mu-
danças existentes na sociedade e que estão a cada vez mais presentes em 
nossas vidas, e assim, em processo de ebulição nas instituições de ensino. 
Nesse sentido é necessário romper com os currículos enrijecidos de ensino, 
no qual o sistema ainda é a “educação bancária”, de modo que o ensino seja 
algo que seja significativo para os educandos, não meramente algo a ser 
“gravado” e utilizado somente durante os processos avaliativos. 

O estágio pautado em projetos de trabalho possibilitou uma reflexão 
sobre a necessidade de se repensar a educação, sendo necessário voltar os 
olhares as necessidades de transformação da sociedade para que esta as-
suma papel transformador de sua realidade. O tema-problema ou metate-
ma sustentabilidade/cidade sustentável proporcionou uma nova forma de 
olhar para o meio em que estamos inseridos, tento por parte dos alunos da 
escola quanto por parte dos estagiários. 

Os projetos desenvolvidos na instituição (Coleta seletiva: cuidar da 
cidade, cuidar da escola, cuidar de cada casa – um ato de responsabilidade 
social e ambiental e a horta comunitária) possibilitou a inclinar os olha-
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res para a vida e ações em comunidade, de modo que compreendêssemos 
como o trabalho coletivo e a participação social contribuem para a me-
lhoria na qualidade de vida e nas soluções de problemas, transformando 
realidades, formando para uma participação crítica e coletiva. 

O papel do professor rompe com a ideia de sujeito principal do pro-
cesso de ensino-aprendizagem, passando a ser um dos agentes de tal pro-
cesso e assumindo papel de mediador/facilitador. Os alunos e comunidade 
escolar (pais, servidores e comunidade em geral) passam a ser agentes do 
processo de ensino-aprendizagem, por meio do conhecimento prévio e dos 
saberes populares, sendo o ensino norteado pela muldimensionalidade e 
multirreferencialidade, além da autorreferencialidade. 
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Tempos de vida: crenças e emoções em 
narrativas docentes1

Tatiane Dutra de Godoi Arriel (MIELT/UEG)
 Dr. Hélvio Frank de Oliveira (MIELT/UEG)

RESUMO

O presente estudo busca analisar, com base em narrativas orais de docentes, a questão do 
tempo de serviço na docência como processo importante na re(des)construção de crenças 
do professor com relação à sua profissão. A partir de uma análise comparativa com narra-
tivas de profissionais, com menor e maior período de atuação nessa carreira, são identifi-
cados e problematizados fatores sociais, históricos, políticos e culturais que influenciam na 
(re)construção de sua(s) identidade(s). Foram utilizados como embasamento teórico nesta 
pesquisa estudos relacionados à vertente crítica da Linguística Aplicada, ao ensino refle-
xivo crítico e aos estudos culturais. Ao contar suas histórias de vida, relatando vivências 
e experiências, são abordados elementos como, emoções/frustrações e variadas crenças 
no decorrer de sua atuação como professor. Os resultados mostram que tais fatores, evi-
denciados ao longo do tempo de serviço, ajudam no impedimento de visões novas para 
a docência e enrijecimento da identidade de profissional técnico, rotineiro. A solidifica-
ção de crenças re(des)construídas a partir de emoções negativas, desencadeadas com o 
surgimento de novas exigências políticas, culturais e sociais, das condições de trabalho e 
dos discursos de desvalorização enfrentados durante o exercício da docência, impedem a 
busca por mudança de paradigmas e atualizações necessárias ao trabalho docente, levando 
a uma transformação no perfil deste profissional, que pode ser evidenciado, muitas vezes, 
com o comodismo e assujeitamento às imposições. Tais constatações sugerem a prática da 
resiliência sem nenhuma reflexão acerca dos fatos acontecidos e vivenciados; demonstram 
estarem desencantados com o trabalho docente.

Palavras-chave: Tempo na docência. Crenças. Emoções.

Estudos desenvolvidos no Brasil acerca da profissão docente, rela-
cionados especialmente à atratividade e/ou carreira do professor (LEMOS, 
2009; GATTI et al., 2011; ASSIS, 2012; OLIVEIRA; FIGUEIREDO, 2013), 
têm evidenciado que há uma baixa procura por cursos de licenciatura, 
abandono de carreira e insatisfação por parte dos professores com sua pro-

1 Este estudo faz parte de um artigo produzido como requisito avaliativo da disciplina “Tópicos 
Especiais em Educação e Linguagem: Formação de professores/as”, cursada no Mestrado Interdisci-
plinar em Educação, Linguagem e Tecnologias (MIELT/UEG).



1646 ANAIS VII INCREA - Forum Internacional de Inovação e Criatividade
II RIEC - Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas

fissão. Discursos de que a docência é um trabalho árduo, difícil, e ainda 
desvalorizada, social e financeiramente, são recorrentes na sociedade. Para 
Oliveira e Figueiredo (2013, p. 119), “o professor é o personagem principal 
das histórias em que a trama manifestada por discursos latentes tem legi-
timado uma profissão decadente, os quais rompem com qualquer tipo de 
interesse de um cidadão em se arriscar a seguir a carreira”.

Com as constantes transformações sociais e culturais evidenciadas 
no meio educacional, levando em consideração a perspectiva sociocultural 
de Vygotsky (1998), existe sempre a necessidade de adaptação por parte 
dos docentes às novas políticas estabelecidas no ambiente escolar e o rom-
pimento de paradigmas tradicionais (FREIRE; LEFFA, 2013).

A partir da concepção de que a contemporaneidade trouxe con-
sigo a exigência do desenvolvimento de um professor reflexivo crítico 
(CONTRERAS, 2012), que seja capaz não apenas de transmitir eficiente-
mente o conteúdo, mas que reflita sobre sua prática e seja capaz de impul-
sionar mudanças em busca de formação de sujeitos autônomos e éticos, este 
estudo torna-se importante por discutir possíveis fatores que dificultam as 
novas visões na educação e a adoção de novos paradigmas durante a atuação 
na docência. Isso poderá ajudar numa reflexão crítica tanto por parte dos 
docentes quanto por idealizadores de políticas de valorização do trabalho 
docente.

Ao desenvolver um estudo relacionado ao tempo e os saberes no ma-
gistério, Tardif e Raymond (2000, p.239) defendem a ideia de que o tempo 
de carreira é um dado subjetivo “que contribui poderosamente para mo-
delar a identidade do trabalhador”. Vale ressaltar que o termo “identidade” 
aqui utilizado não diz respeito à concepção de algo inato, ou pronto e acaba-
do, mas algo múltiplo e em constante movimento (HALL, 2009). Contudo, 
este estudo difere-se do desenvolvido por Tardif e Raymond (2000), visto 
que eles se voltam para a importância do tempo na construção dos saberes 
docentes, enquanto que neste estudo o tempo será problematizado como 
impossibilitador de visões novas na docência.
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Diante dessas considerações, este estudo objetiva analisar a questão 
do tempo de serviço na docência como processo importante para a re(des)
construção de crenças do professor com relação à sua profissão. A discus-
são é realizada a partir de uma análise comparativa de narrativas de do-
centes com tempos diversos de atuação na profissão, em que é observado o 
papel balizador de emoções e frustações exercido sobre o enrijecimento de 
crenças, que muitas vezes rompe com o desejo por mudança de paradigmas 
e atualizações necessárias ao trabalho docente.

O TRABALHO DOCENTE NA ATUALIDADE E O SER “PROFESSOR”

Ao desenvolverem estudos relacionados à profissão docente, a partir 
de uma orientação sociológica, Tardif e Lessard (2012) ressaltam a necessi-
dade de estudar a docência a partir da análise do trabalho, visto que o tra-
balho docente é uma atividade interativa, que possui como objeto o próprio 
ser humano. Portanto, devemos reconhecer a docência como uma ocupa-
ção composta que, embora tenha passado por várias transformações desde 
suas raízes históricas no ethos religioso, carrega consigo, como a maioria 
das outras ocupações, “um peso de normatividade, e igualmente outras coi-
sas que se precisa conhecer: saberes, técnicas, objetivos, um objeto, resulta-
dos, um processo...” (p. 37, grifos dos autores).

 Tardif e Lessard (2012) afirmam que desde a Segunda Guerra 
Mundial, reformas do ensino e da escola, com objetivo de moralizar os 
professores, são frequentes. Para Assis (2012), no estado de Goiás tem 
acontecido uma intensificação do trabalho do professor que leva a um 
aprisionamento em suas atividades profissionais. Além das mudanças no 
sistema educacional, as transformações ocorridas no mundo globalizado, 
o maior acesso à informação e o multiculturalismo têm exigido do profes-
sor cada vez mais a atualização de seus saberes, de suas práticas e o rompi-
mento de paradigmas tradicionais (FREIRE; LEFFA, 2013).

Segundo Freire e Leffa (2013, p. 60), assim como a evolução da huma-
nidade é dinâmica e constante, a evolução cientifica também está “continu-
amente em transformação, propondo padrões, modelos – paradigmas – que 
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nos permitem compreender e interpretar a realidade, indicando referenciais 
que se mantêm ou se alteram [...]” (grifo dos autores). Sendo assim, à me-
dida que mudamos o nosso modo de interpretar a realidade, a partir das 
nossas inquietações, surge a necessidade de adoção de novos paradigmas. 

Tardif e Lessard (2012, p.50) destacam que a docência é também 
uma questão de status, e esse nos remete à questão da identidade do traba-
lhador. Ao abordar o status dos professores, os autores ressaltam que “tanto 
no plano normativo quanto no das funções cotidianas que eles precisam 
exercer, atualmente aparece por demais fragilizada e como que sacudido 
por expectativas, necessidades, pressões antagônicas”.

As teorias utilizadas como suporte neste trabalho estão ligadas à 
perspectiva sociocultural de Vygotsky (1998), aos estudos culturais de Hall 
(2009), na qual a(s) identidade(s) são vistas como múltiplas e em constante 
transformação, nunca estáticas, únicas e prontas, mas sempre incompletas, 
e ainda à vertente crítica da Linguística Aplicada. Portanto, entendendo as 
crenças como parte importante na constituição das identidades do sujeito 
(BARCELOS, 2006, 2013), podemos dizer que os professores passam por 
processos de construção, desconstrução e reconstrução das mesmas no de-
correr de sua atuação profissional na docência. Sendo assim, é importante 
elencarmos a visão de Barcelos (2006, p. 18) acerca das crenças,

Entendo crenças, de maneira semelhante a Dewey (1933), como uma for-
ma de pensamento, como construções da realidade, maneiras de ver e per-
ceber o mundo e seus fenômenos, co-construídas em nossas experiências 
e resultantes de um processo interativo de interpretação e (re)significação. 
Como tal, crenças são sociais (mas também individuais), dinâmicas, con-
textuais e paradoxais. 

A partir desta visão, da relação estabelecida por Barcelos (2013) en-
tre crenças, emoções e identidade e do estudo desenvolvido por Marchesi 
(2008), observamos que o trabalho dos professores está repleto de emoções, 
portanto o bem-estar emocional é algo necessário para a “boa prática edu-
cativa”. Para o autor, “é preciso sentir-se bem para educar bem, ainda que 
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o bem-estar emocional deve vir acompanhado do saber e da responsabili-
dade moral, para que a atividade docente atinja sua maturidade” (p. 121).

Levando em consideração esses posicionamentos, podemos dizer 
que com um longo tempo de trabalho na docência, com a vivência constan-
te de emoções negativas, o profissional docente tende a partir do encanto 
para o desencanto na profissão (LEMOS, 2009), abandonando a busca por 
inovações, e aderindo até mesmo ao desejo por abandonar a sala de aula, 
mesmo que continue na atuação administrativa. Sendo assim, como afirma 
Moura Filho (2011, p. 49), “a prática docente carece, também, de encanta-
mento”, ou seja, o professor necessita de um (re)encantamento constante 
com sua profissão para que possa buscar a inovação na sua prática e adap-
tação aos novos valores de seus objetos de trabalho, que são os alunos, e de 
certa maneira da sociedade em geral.

Tardif e Raymond (2000), ao desenvolverem um estudo referente aos 
saberes, tempo e aprendizagem do trabalho no magistério, ressaltam a impor-
tância do tempo para a constituição da identidade profissional do trabalhador. 
Ao afirmarem que o tempo não é somente algo objetivo, no qual se medem 
as horas, os anos, nem mesmo um meio em que estão imersos o trabalho, o 
trabalhador e seus saberes, mas que é algo subjetivo, visto que contribui para 
a construção das identidades do sujeito, eles afirmam que, “é apenas ao cabo 
de um certo tempo – tempo de vida profissional, tempo de carreira – que o eu 
pessoal, em contato com o universo do trabalho, vai pouco a pouco se trans-
formando e torna-se um eu profissional” (p. 239, grifos dos autores).

Dessa forma, adotando como suporte teórico uma abordagem 
de ensino reflexivo crítico (MICOLLI, 2010; BORELLI; PESSOA, 2011; 
CONTRERAS, 2012; dentre outros), elencamos que o tempo na docência é 
visto como dado importante para analisarmos a identidade profissional de 
um professor, haja vista que é necessário que o docente esteja em constante 
formação no decorrer de sua carreira e saiba relacionar a teoria estudada à 
sua prática em sala de aula, de maneira a reconhecer o seu papel político 
no contexto social e escolar (BORELLI; PESSOA, 2011). É imprescindível 
que este veja a educação e a sua maneira de ensinar diferentes de vinte ou 



1650 ANAIS VII INCREA - Forum Internacional de Inovação e Criatividade
II RIEC - Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas

trinta anos atrás, e que o conhecimento construído seja significativo para os 
estudantes.

Micolli (2010), defende a necessidade de o docente estar sempre em 
busca de conhecimento e informação para atuar no ambiente de constantes 
mudanças, afirmando que para acompanhar a evolução do conhecimento 
e responder às exigências da sala de aula, o professor precisa estar sempre 
atualizado, haja vista que na atualidade, “a cada dois anos, praticamente 
tudo o que um profissional sabe está ultrapassado” (p.38).  

Para compreender o que tem desmotivado os professores com 
maior tempo de serviço na profissão e dificultado a busca por mudanças 
e atualização, realizamos um estudo de caso a partir de narrativas de pro-
fissionais docentes com diferentes tempos de atuação na docência, como 
descrito na metodologia a seguir.

METODOLOGIA

Este estudo de caso, de cunho qualitativo/interpretativista (MOITA 
LOPES, 1994), foi desenvolvido a partir da análise de pesquisas narrativas 
realizadas por alunos de uma pós-graduação lato sensu interdisciplinar, de-
senvolvida no câmpus da Universidade Estadual de Goiás, em uma cidade 
interiorana, como requisito avaliativo de uma disciplina relacionada à for-
mação e profissionalização docente. 

Utilizando as palavras de Clandinin e Connelly (2011), o estudo atra-
vés das narrativas é importante a partir da concepção de que se entendemos 
o mundo de forma narrativa, também faz sentido estudarmos narrativa-
mente. Podemos dizer ainda que no campo da educação, ao construirmos 
narrativas da experiência estaremos levando também a uma reflexão atra-
vés das histórias contadas, vividas, recontadas e revividas. 

Neste estudo são utilizadas narrativas coletadas com professores de 
diferentes áreas do conhecimento, idade, gênero e tempo de atuação na do-
cência, no segundo semestre de 2014 e/ou início de 2015. Na coleta de da-
dos foram utilizadas entrevistas semiestruturadas, com foco para a história 
de vida dos participantes. Vale ressaltar que a identidade pessoal destes será 



VII INCREA - Forum Internacional de Inovação e Criatividade ANAIS 1651II RIEC - Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas

preservada, sendo que utilizaremos pseudônimos para denominá-los, ou a 
inicial do primeiro nome. Abaixo de cada excerto serão colocados o pseu-
dônimo ou inicial do nome, inicial do gênero (masculino (M) / feminino 
(F)), idade e tempo na docência ou ano de graduação. 

A partir da leitura e da análise das narrativas dos professores, ob-
servando o assunto abordado com maior frequência nas histórias de vida 
dos participantes, delimitamos o tema a ser discutido neste trabalho. Tais 
abordagens podem ser encontradas na análise dos dados a seguir.

ANÁLISE/DISCUSSÃO DOS DADOS

Através da análise das narrativas dos professores foi possível ob-
servar que são várias as crenças construídas no decorrer do tempo de 
sua atuação como docente. Vale ressaltar que não é objetivo deste estudo 
qualificar os docentes entrevistados em bons ou ruins, mas sim discutir 
como as emoções negativas, as mudanças políticas, sociais e culturais 
evidenciadas no sistema educacional e enfrentadas no decorrer do tem-
po na docência têm influenciado na re(des)construção de suas crenças. 
Observamos que dentre os fatores negativos, elencados com maior fre-
quência pelos professores com mais de quinze anos de serviço na edu-
cação aparecem o desinteresse, a falta de respeito dos alunos, os novos 
valores e a evolução tecnológica. 

[1] [...] eu tenho 23 anos de professora, parece que antes o aluno nos via 
como aquele que ensinava alguma coisa, hoje não, não tem esse respeito 
[...] aí você parece que não é mais visto como aquele que ensina, é só 
um bobo que está ali para fazer graça, parece que viramos bobo da corte. 
(Sandrão, F, 43, 23)

[2] [...] A forma de ensinar mudou bastante ao longo dos anos em sala, pra 
dizer a verdade, pensando bem, até a forma de se aprender, pois os alunos 
querem aprender por si mesmos, e dispensa a fala do professor para se entre-
terem com jogos, redes sociais, e deixa de lado o conteúdo e muitas das vezes 
acha a aula tediosa. Tenho até saudades do tempo em que o aluno em uma 
aula expositiva usando o Datashow e alguns vídeos já era o suficiente para 



1652 ANAIS VII INCREA - Forum Internacional de Inovação e Criatividade
II RIEC - Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas

prender a atenção em sala. Não que a tecnologia seja um ponto totalmente 
negativo, até porque nós professores através dela conseguimos muitos cami-
nhos e meios para complementar o conteúdo, mas isto se o wifi estiver des-
ligado, (risos), porque senão é só o celular que manda. (Horácio, M, 49, 27)

As narrativas de Silva, Sandrão e Horácio são exemplos mostrando 
que os professores mais velhos no trabalho docente encontram muita difi-
culdade em se adaptarem às mudanças ocorridas na sala de aula. Mostram-
se saudosos de um tempo na educação em que o professor era respeitado, 
que era visto como o maior detentor do saber, portanto todos deveriam 
estar atentos à transmissão dos conhecimentos. Essas mudanças vivencia-
das em sala de aula são retratadas no estudo de Micolli (2010, p.31), no qual 
podemos observar que os problemas em sala hoje são diferentes de alguns 
anos atrás, os problemas com indisciplina e aprendizagem eram vivencia-
dos como casos mais isolados, no entanto, atualmente, “refletem questões 
mais amplas como a indisciplina generalizada, a ausência de valores éticos, 
bem como a desmotivação para a aprendizagem”. 

Para os docentes com tempo maior na profissão, a tecnologia está 
sendo vista como um obstáculo na sala de aula, como um dos maiores 
problemas para a prática do professor. No entanto, ao compararmos com 
narrativas de professores que ingressaram na docência há menos tempo, 
observamos que eles veem as novas tecnologias como recursos importantes 
no processo de ensino, encontram maior facilidade em adequar a sua práti-
ca à realidade social e cultural dos alunos da contemporaneidade.

[3] Bom, como sou formada recentemente não sinto tanta dificuldade 
quando se trata de tecnologia, acho até eficaz em sala de aula. Possibilita os 
alunos ter uma noção a mais do conteúdo explicado, mas cabe ao professor 
saber lidar com as novas tecnologias, pois não usada de forma adequada 
traz constrangimentos e o não aproveitamento da mesma nas aulas fazendo 
o aluno ficar ocioso no assunto exposto.(Ana, F, 26, 01)

Na proposta da reflexão crítica abordada por Contreras (2012) e de-
fendida também por Borelli e Pessoa (2011, p. 25-26), é ressaltado o papel 
político do docente como algo de grande importância, visto que “ao deixar 
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de ser apenas um transmissor de conhecimento, reconhece as limitações e 
possibilidades de seu contexto social e escolar, bem como se preocupa com 
aspectos da formação de seus alunos que vão além da sala de aula”.

Assim como no trabalho de Assis (2012), com base nas narrativas 
analisadas, é interessante observar como essas emoções negativas, causadas 
pelo enfrentamento de mudanças na estrutura do ensino, pelas inovações 
tecnológicas, pelos novos valores sociais e culturais, levam o professor a 
ficar desmotivado com a profissão. A partir desse desencantamento, ele 
deixa de almejar atualização profissional e não consegue romper com cer-
tos paradigmas, ao contrário, acaba enrijecendo o perfil de um profissional 
técnico, rotineiro, que vê na prática o recurso mais eficiente, ou talvez o 
único, no processo de ensinar.

[4] [...] então assim, a profissão eu acho importante, eu acho que deveria ser 
um dos profissionais mais respeitados, mais valorizados, mas atualmente 
não é bem assim, nem pela sociedade e nem por nós mesmos, que com 
tantas regras que vem [Estado] parece que perdemos a nossa identidade, 
deveríamos mostrar que as regras estão erradas e continuarmos com nossa 
dignidade, mas vejo a maioria fazendo o contrário, até eu já me aderi a isso 
[sistema], antes eu dava murro em ponta de faca, hoje em dia não faço isso 
mais, a regra vem, é assim que eles [Estado] querem, então é assim que vou 
fazer [...] (Sandrão, F, 43, 23)

O tempo parece ter destruído sonhos, esperanças de que a situação 
poderia melhorar. Em um contexto de desafios, marcado pelo discurso de 
desvalorização, alguns professores, com menos tempo na docência, reco-
nhecem a força de um professor e a necessidade de ação, de lutar pela me-
lhoria das condições de trabalho.

[5] A vida do professor não é fácil, há muitas dificuldades a serem enfrenta-
das, mas se ficarmos batendo nessa mesma tecla e não tomarmos iniciativas 
relevantes de mudarmos nossas atitudes diante disso, não nos fazemos um 
bom profissional. (Nina, F, 33, 04)

Na narrativa de Nina observamos que ela reconhece as dificuldades 
enfrentadas pelo professor, no entanto acredita no poder transformador 
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que o profissional docente possui em suas mãos. Ao compararmos as nar-
rativas utilizadas neste estudo, podemos dizer que, como mencionado em 
momentos anteriores, as variadas vivências de emoções negativas na pro-
fissão fazem com que o professor re(des)construa suas crenças acerca da 
docência, levando-o a acreditar que nada pode ser feito pela classe profis-
sional, que o mais claro e evidente é de que esta é uma profissão desvalori-
zada social e financeiramente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As narrativas analisadas nesta pesquisa, nos mostram, através da ati-
vidade comparativa dos dados, as diferenças existentes nas crenças explici-
tadas nos discursos de professores com maior e menor tempo na docência. 
Vimos o quanto os professores com mais de quinze anos no trabalho docen-
te encontram-se desencantados com sua profissão; e a partir desse desen-
cantamento demonstram não possuir mais forças para lutar por melhorias 
nas condições de trabalho, e até mesmo buscar informações e conhecimento 
que os ajude na adaptação às exigências do ensino na contemporaneidade. 

Ressaltamos que poderíamos realizar outras interpretações com base 
nas narrativas coletadas, que estivessem ligadas por exemplo aos saberes 
adquiridos com o tempo na docência, como o estudo desenvolvido por 
Tardif e Raymond (2000), ou a importância da experiência na formação do 
professor. Entretanto, neste optamos por discutir e analisar como o tempo 
de serviço, impulsionado por emoções negativas, desestimula o professor a 
buscar novos conhecimentos e informações. Sendo assim, há a necessidade 
de buscar a ressignificação de crenças que ajude o docente a ter sempre a 
consciência da importância de seu papel político na sociedade. 

Apesar das situações precárias vivenciadas pelo professor e das difi-
culdades de adaptação às realidades humanas e sociais da educação, “é hora 
de buscarmos, via reflexão crítica, o autodesenvolvimento permanente em 
benefício próprio, dos alunos, da escola e da sociedade” (MOURA FILHO, 
2011, p. 70). Precisamos buscar o conhecimento em vista de uma maior rea-
lização pessoal e pela responsabilidade social que temos em ajudar a formar 
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cidadãos conscientes de seus direitos e deveres em sociedade, não apenas 
esperando o reconhecimento do outro, mas de nós mesmos. Encerramos 
estas reflexões com um trecho da narrativa do professor F, que em suas sá-
bias palavras expressa seu posicionamento com relação ao trabalho docente:

[8] Embora sendo uma classe tão descreditada, nós professores temos em 
mãos o poder da mudança. E se soubéssemos o poder que nós temos dei-
xaríamos de ser massa nas mãos de nossos governantes e assim seríamos 
transformadores da história de um município, estado ou país. (F, M, 36, 14)
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Tiempo-espacio en el aula mente social

Juan Miguel González Velasco11

“Las estructuras disipativas son islas de ordenen un océano de desorden”

(I. Prigogine)

RESUMEN

El presente artículo de reflexión considera que la Educación dentro de la era de la conciencia 
plantea nuevas formas de reflexión y aplicación, tomando en consideración el pensamiento 
complejo como elemento emergente de nuevas miradas de los actores educativos, es así que 
el aula mente social como constructo emergente educativo trabajado en varios escenarios 
por el autor, muestra como este planteamiento creativo toma de manera diferente la apli-
cación del tiempo-espacio educativo. Asimismo se incorpora el religaje como emergente 
creativo del quehacer educativo en cualquier contexto. El aula ya no solo es un lugar físico 
donde se aprende de manera tradicional, es una realidad educativa inmersa en deconstruc-
ciones de aula mente social.

Palabras clave: Conciencia, emergente, aula mente social, tiempo-espacio, religaje

PARADIGMA EDUCATIVO TRANSCOMPLEJO

Tratar de caracterizar de una manera ideal la Educación en el siglo 
XXI, es todo un reto y más aún en un proceso recivilizatorio, cambiante y 
decisivo como el que enfrentamos los seres humanos. Lo cierto e incierto 
es que el pensamiento complejo se ha puesto en una alternativa para el 
hacer educación en nuestros pueblos. No podemos negar que corrientes 
como el conductismo y el constructivismo han tratado de aportar en la 
escuela, pero siempre nos ha quedado a deber pese a la idea de educación 
que tiene la UNESCO con su saber conocer, saber hacer y saber ser. Pese 
a ello, el proceso educativo se muestra idealista frente a un mundo de 
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contraste, urgido de ideas, respuestas y enfrentamiento a los problemas 
globales de la humanidad.

Es necesario que dentro de esta nueva manera de hacer Educación, 
logremos un cambio de mentalidad y de hacer educación, no inmersa en 
procesos que llamaría “quirúrgicos de la educación”, instrumentales como 
el diseño curricular por competencias, tipologías de aulas físicas o pseu-
dofalsas reformas de la educación, que lo único que hace es causar modas 
y sujetos “obreros “para el mundo, operarios lejanos de una mentalidad 
abierta, reflexiva y deconstructiva.

Parece una emergencia la necesidad de virar el tejido educativo, para 
hacerlo entretejer en lo social, humano (Moraes, 2010), científico y todo 
aquello que hace necesario pensar en un ser humano más espiritual, ecoló-
gico, sensible, fluctuante, creativo, innovador, etc. Es decir, todo aquello en 
muchos años le hemos puesto como apellido a la palabra Educación. Esto 
hace pensar en una redefinición de lo que estamos dispuestos a de cons-
truir en nuestros tiempos sobre lo que significar educar, y que es mucho 
más que cumulo de conocimientos, conjunto de información o datos que 
acrecentamos día a día, el conocimiento de nuevas técnicas, procedimien-
tos, en fin “empoderarnos de la naturaleza”, creo que a la fecha nos hemos 
olvidado de lo más importante conocernos a nosotros mismos, reapren-
der sobre nuestro planeta, identificarnos y comprendernos como huma-
nos (Morin; Ciurana y Motta, 2006). Es mucho más que valores o temas 
transversales o inclusive currículo oculto.

En este transitar, por muchos años el concepto educación ha sido 
simplemente una acción de formación y de conocer, que en nuestras ins-
tituciones educativas, llámese escuela, instituto, centro o universidad lo 
acreditamos con un título o cúmulo de ellos y que desgraciadamente lo 
escribimos en un currículo vitae, muy lejano de lo que realmente somos 
como humanos, nuestra esencia terrenal y espiritual, hemos categorizado 
nuestra vida y le hemos puesto códigos de lo que creemos debería ser, y en 
ello hemos arrastrado el verdadero significado de la palabra educación.
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TIEMPO Y ESPACIO EDUCATIVO

La Educación, un pilar fundamental en el quehacer de la humanidad, 
en su conciencia colectiva y en su práctica cotidiana. Parece trascendental 
poder discutir en este trabajo sobre su rol social en la deconstrucción y 
construcción de la Tierra-Patria (Morín, 2011) o Madre-Tierra. El mundo 
cambia cada día y por lo tanto el quehacer educativo con todo lo que impli-
ca hacer educación se ve vulnerado a replantearse cada día. Lo trascenden-
tal está en la fragmentación del conocimiento y la falta de reflexión en el 
significado de la condición humana, en lo que realmente nuestros filósofos 
primeros nos reflexionaban, ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? y ¿hacia dónde 
voy? (Prigogine, 1996), preguntas que a pesar de los años seguimos sin des-
cifrar al mismo tiempo Hawking no logra descifrar el universo, solo creer 
que tiene la verdad en su disciplina.

Es momento que la Educación tome el rumbo que debe encarar to-
mando en consideración el proceso recivilizatorio y los cambios sociales en 
devenir día a día. Sin lugar a duda que hay dos factores trascendentales en el 
camino de una nueva esperanza, si por un lado el proceso educativo y por el 
otro la salud del sujeto, esta última más allá del simple concepto biologicista, 
sino del cambio de conciencia del ser humano una triada: socio-psico-somáti-
co en donde nuestros patrones de comportamiento son ilógicos a lo que espe-
raríamos de nuestro mundo pero al mismo tiempo lógicos de los tiempos que 
vivimos, la forma más precisa de esto son “señales” de un mundo en auxilio, 
estas se ven como comunes cuando en este mundo que esperamos debería 
trastocar otras ideas, otras prácticas hacia un mundo más integral, unido, soli-
dario, velando por la condición humana (Prigogine y Stengers, 2004).

De ahí surge el pensar no en una Educación tecnificada, inmersa en 
el consumismo del sujeto por el sujeto, en profesionales vacíos inmersos 
en necesidades del momento, es necesario creer en una educación más 
reflexiva, pensada del humano hacia la vida, y está en un pensamiento 
ecológico, complejo, transdisciplinar y contestatario a las indignaciones 
de nosotros mismos (Hessel y Morín, 2011).
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Para poder pensar en un mundo más justo y en estos ideales la edu-
cación con todos sus actores deberán pensar en un proceso educativo y dise-
ños curriculares más integrales, no fragmentados, no pensados en contextos 
ideales del que debería ser sobre el “que es” y necesitamos trabajar; para ello 
es necesario reflexionar como formamos al niño, al joven adolescente y como 
ese profesional responde al mundo en el que vive, como ese papá o mamá o 
hijo responde en su rol social y su rol mundo-universo, y es en esta posición 
donde se piensa que se forma para la escuela o incluso más endógeno para el 
aula física o para el profesor, cuando el verdadero rol es formar para la vida.

Esta idea ya planteada hace muchos años por diversos autores pare-
ciera fácil e incluso artesanal, pero sabemos que integrar un conocimiento 
científico, saberes y experiencias al mundo de hoy en su cotidianidad, no 
es tan fácil como calentar un litro de agua y esperar su ebullición, es más 
profundo, es más complicado cuando nuestras instituciones educativas 
solo ven la formalidad, el uniforme, el cumplimiento de créditos, en fin 
la formalidad de la escuela o la universidad sin ver la esencia misma de su 
creación, de su razón de ser. Pero aquí surgen algunas interrogantes muy 
significativas ¿cuál es la filosofía de vida que debe encausar el proceso edu-
cativo? ¿Qué tipo de ser humano formamos y cuál es el rol del que educa? 
(Morín, 2011) ¿Qué mundo tenemos y que mundo necesitamos para vivir 
bien? ¿Cuál es el camino de la esperanza de la humanidad? ¿De qué manera 
el espacio y el tiempo ya no son simples instrumentos tangibles y conduc-
tuales de un proceso de formalidad? (Prigogine, 2005).

Para iniciar indicare que la ruptura de esta formalidad en la educación 
del deber ser sin formar para la vida-universo, está en tomar el espacio-tiem-
po educativo como un proceso creativo en la educación más que un proceso 
cuantitativo curricular del hacer aula que lleva a los estudiantes a un ejercicio 
memorístico a diferencia de un ejercicio “creativo” ilimitado de mostrar lo 
que realmente el ser humano es capaz de realizar dentro y fuera del aula, es 
aquí donde el aula ya no es aula y se hace aula mente social, un proceso de re-
flexión creativo, complejo y transdisciplinar en un descubrir constante, ilimi-
tado donde la razón de ser del humano permite ver ese aprender a vivir-uni-



VII INCREA - Forum Internacional de Inovação e Criatividade ANAIS 1661II RIEC - Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas

verso, eso que Morín llama pensamiento planetario y creo es el camino de 
la recivilización humana, de la condición humana, del pensar ecológico, de 
responder a un mundo indignado, a un mundo comprometido, a una nueva 
vía del mundo y a su razón de ser su condición humana (Morín, 2010).

DECONSTRUCCIÓN Y RELIGAJE EDUCATIVO

Uno de los pilares fundamentales del pensamiento complejo es sin 
lugar a duda el religaje, entendido este como el tejido común de las cosas ya 
descrito desde la escuela moriniana, pero que hace ampliar mucho más el 
concepto de lo que es tejido y entretejido.

Por otra parte y ya adentrándonos en el concepto de Educación, el 
religaje implicará interacción, relacionamiento, complementariedad, trans-
disciplinariedad, colaboración, unión y desunión de conocimientos y sa-
beres. Ya en el libro de prácticas educativas transcomplejas se menciona la 
amplitud de lo que religamos en educación que no son simples conceptos 
o información, sino es posible la construcción de emergentes educativos 
muy necesarios para la deconstrucción educativa, es por ello que los opera-
dores cognitivos (González, 2013), o principios del pensamiento complejo 
(Morín, 2011), mejor caracterizados como “emergentes religantes educati-
vos”, primeramente indicando por qué llamarlos así: emergentes en el sen-
tido que surgen de esa emergencia de los procesos educativos, de lo que no 
está establecido o determinado y que en muchos casos aparecen en “bucles” 
recursivos, es decir coexisten religados y no pueden practicarse de manera 
aislada o parcializados. Religantes porque se entretejen a todo momento de 
manera hologramática y recursiva. En esto que Morín llama en un Unitax 
Multiplex. Considero que desde las disciplinas más básicas hasta las más 
ocultas coexisten diversos emergentes religantes, tal es el caso del mundo 
de la física que aporta, otros desde el campo de la virtualidad, desde el 
mundo de la Biología y otras más que día a día permiten ampliar esta gama 
de emergentes religantes educativos y que son parte de esa nueva Didáctica 
Compleja. Así se complementan: la auto-eco-organización, la autopoyesis, 
lo hologramático, la virtualidad, lo recursivo, lo dialógico, la incertidumbre, 
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el caos, los bucles educativos, la lógica no clásica, lo no lineal, la comple-
mentariedad, lo ecológico, la Ecoformación, el relígale, la omnijetividad, en-
tre muchos otros que seguramente formaran parte de esto que llamamos 
Educación Compleja y Transdisciplinar.

En este sentido y tomando en consideración la puesta en práctica de 
los emergentes religantes educativos se van construyendo niveles de prac-
ticidad de Educación Compleja y/o transdisciplinar o bien de Educación 
transcompleja, tanto en su sentido académico como en nuestra vida co-
tidiana. De esto nacen prácticas “creativas, de comprensión, inmersas en 
determinismo, reduccionistas, complejas, humanizadoras, emergentes, re-
ligadas y muchas otras que trascienden en niveles y tienen un cierto sentido 
de matiz o confusión de prácticas educativas en el paradigma emergente, 
lo cierto es que día a día se construyen, reconstruyen y de construyen en 
busca de esta vía educativa que nos lleve hacia la complejidad, la transdis-
ciplinariedad o bien la transcomplejidad. 

Uno de los aportes de este articulo será empezar a caracterizar den-
tro de lo que es ya es necesario llamar “entretejido educativo” algunas for-
mas de religaje que se presentan según la realidad que se de construye y que 
se hace necesario caracterizar en entretejidos, esta puesta permitirá carac-
terizar a la didáctica compleja o cualquier otro elemento educativo, entre 
los que se encuentra el currículo (González, 2012).

Estas formas de entretejido serán de utilidad según la realidad que se 
de construya, es posible a su vez que emerjan nuevos tipos de entretejido, 
esto planteado es más que sistema o subsistema, por lo que implica una vi-
sión más amplia que el pensamiento sistémico. Dentro de estas estructura-
ciones el aula mente social puede y debe encontrar otras respuestas y otras 
formas de entretejer. Por ejemplo el emergente central toma el tema y el o 
los emergentes religantes a partir de un punto central que se de-construye, 
el emergente desconcentrado trabaja el tema o emergentes religantes en 
tejidos de tejidos visto como un todo. Y el emergente entretejido ve la reali-
dad bajo un todo entretejido. Lo importante en ello será saber que la emer-
gencia, o la interacción puede o no surgir de relación (González, 2012).
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AULA MENTE SOCIAL Y EDUCACIÓN

El “aula-mente-social” como elemento central de construcción cog-
nitiva deberá entramar un proceso investigativo orientado hacia la me-
tacognición y el pensamiento complejo, el mismo que llevará a la cons-
trucción cognitiva metacompleja (González, 2008) y una investigación 
transdiciplinar (Nicolescu, 2002).

Este modelo de “aula-mente-social” introduce varios elementos del 
“estado de flujo” o “experiencia de flujo” que Garner, (2002:87) describe 
como una experiencia que motiva intrínsecamente y que pueden darse en 
cualquier campo de actividad, los individuos se encuentran completamente 
dedicados al objeto de su atención y absorbidos por él. En cierto sentido, 
los que están “en flujo” no son conscientes de la experiencia en ese momen-
to; sin embargo, cuando reflexionan, sienten que han estado plenamente 
vivos, totalmente realizados y envueltos en una “experiencia cumbre”. Los 
individuos que habitualmente se dedican a actividades creativas dicen a 
menudo que buscan tales estados; la expectativa de esos “períodos de flu-
jo” puede ser tan intensa que los individuos emplearán práctica y esfuerzo 
considerables e incluso soportarán dolor físico o psicológico, para obte-
nerlos. Puede ser que haya escritores entregados que digan odiar el tiempo 
que pasan encadenados a sus mesas de trabajo, pero la idea de no tener la 
oportunidad de alcanzar períodos ocasionales de flujo mientras escriben 
les resulta desoladora (Gardner, 2002).

Este complejo sistema intersubjetivo llamado “aula-mente-social” 
no es limitativo, puede aplicarse a cualquier disciplina, es autodidacta, 
autosuficiente, inspirativa con un fuerte valor de sensibilidad cognitiva, 
arraigado en lo que el cognoscente, investigador o creador quiere descu-
brir, crear o reconstruir.

El “aula-mente-social” como elemento central de construcción cog-
nitiva deberá entramar un proceso investigativo orientado hacia la me-
tacognición y el pensamiento complejo, el mismo que llevará a la cons-
trucción cognitiva metacompleja (González, 2008) y una investigación 
transdiciplinar (Nicolescu, 2002).
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El concepto de aula contempla asimismo un proceso meta comple-
jo más allá de la metacognición que rompe el espacio, la dimensión y el 
tiempo como elementos limitantes en la estructuración de ideas para la 
construcción de un conocimiento, es decir, hablamos de unaula-mente-so-
cial que nos lleva a analizar la capacidad de aprender, enseñar y generar 
conocimiento de todos los que participamos en la educación. 

TIEMPO Y ESPACIO EN EL CURRÍCULO

Dentro de la dinámica tradicional de la Educación se encuentra el 
análisis del tiempo y el espacio, los mismos que claramente son controlados 
por el currículo especializado y fragmentado que estamos acostumbrados 
a manejar: La pregunta maestra es: ¿existe un tiempo definido para apren-
der? Es responsabilidad del manejo de la hora académica y del crédito. Esto 
es de relevancia cuando vemos los tiempos establecidos para las formas 
educativas inicial, básica y superior. Denota por lo tanto, el tipo de escuela 
clásica que nos ha formado por siglos y que nos ha quedado a deber.

En este orden de ideas podemos decir que el tiempo y el espacio no 
se entienden de manera finita y determinada, no podemos decir fríamente 
estos son los tiempos y espacios necesarios para formar un sujeto en la vida; 
si la misma vida es incierta, emergente y religada (Monod, 1988).

REALIDAD EN LA EDUCACIÓN

Ya durante muchos años los educadores han tratado de manejar di-
versos conceptos para tratar de comprender sobre qué base se aprende y se 
enseña, para muchos como un modelo idealizado de lo que se desea que el 
estudiante se informe, se instruya o se eduque. En el reduccionismo se lla-
ma lugares de aprendizaje y otros lugares de aprendizaje, también llamado 
“contexto educativo” o en otros paradigmas espacios educativos. Pero sin 
lugar a duda es limitativo, idealizado y que términos de lo que tradicional-
mente llamamos escuela cae muy bien la disyunción o abstracción, y hace 
creer al estudiante que es lo meramente necesario para educarse, pero to-



VII INCREA - Forum Internacional de Inovação e Criatividade ANAIS 1665II RIEC - Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas

mando en consideración lo que llamamos pensamiento complejo es mucho 
más amplio y de ahí que surja el concepto de “realidad educativa” entendi-
da esta como un emergente donde se religa lo que se deconstruye, lo que en 
bucle se aprende, desaprende o reaprende (González, 2010).

Entonces la realidad es dinámica, plástica, en un devenir constante, 
donde el espacio y el tiempo no son limitativos, mucho más amplios que 
medio ambiente o inclusive la misma naturaleza (Nicolescu, 2009).

El primer elemento de construcción del aula mente social parte de la 
existencia de una realidad educativa, que rompe el esquema de aula como 
espacio físico de aprendizaje, y que va más allá de modelizar lo que se debe 
aprender y donde cualquier sistema y subsistema didáctico o educativo en 
sí, complementa a una educación compleja y transdisciplinar. Es posible 
asimismo que la realidad educativa adquiera otras connotaciones: realidad 
social, realidad plástica, realidad virtual, u otra, sin embargo es una misma 
realidad religada (González, 2012).

En la Educación reduccionista el aula no deja de ser vista como es-
pacio cerrado, como “reciento” inclusive cuando se piensa del concepto “es-
cuela” o fuera de la escuela, todavía se piensa en que la naturaleza se debe 
descubrir y que todo está determinado. Esta aula determinista clásica nos 
hace una camisa de fuerza para pensar en educación compleja y transdis-
ciplinar porque nos limita a una sola realidad, una realidad reduccionista, 
pre armada o la que muchos docentes creemos y hacemos creer a nuestros 
estudiantes es la que se debe hacer educación, ni siquiera se acerca al con-
cepto “aprender para la vida y no para la escuela”, conceptos del paradigma 
fenomenológico que están lejos de esta realidad que señalo.

Pero volvamos al paradigma emergente que tipo de aula es el que 
se construye, sin lugar a duda que es un aula compleja social que tome en 
consideración la práctica Transdisciplinar, la inmersión hacia los saberes 
científicos y tradicionales en correspondencia al conocimiento científico 
y tecnológico. Uno de los religantes más necesarios es la visión sistémica y 
dialógica del aula haciendo de la misma un ambiente de sistema complejo 
adaptativo donde la realidad juega un papel importante tanto en su visión 
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objetiva como subjetiva. El aula deja de ser aula y la clase se convierte en un 
aula mente social compleja y transdisciplinar.

En esta nueva mirada de la Educación se plantea un alto sentido de 
la deconstrucción, con un alto sentido ecológico, humanizante del proceso 
educativo, se conciben nuevas miradas en los conductores de la educación, 
en la que el aprendizaje, ya no es el fin último del proceso sin un punto in-
termedio religado, a todo momento los estudiantes aprenden, desaprenden 
y reaprenden, es un bucle que se debe controlar y manifestar bajo diversos 
niveles de la realidad, descubriéndose asimismo en su “aula mente social” 
ese estado consciente, complejo de lo que realmente es capaz el estudiante 
de crear, construir, de construir y aportar (González, 2012).
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ANEXOS

a) Emergente central
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b) Emergente descentralizado

c) Emergente entretejido

Fuente: González, 201:21
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RESUMO

Este relato de experiência é resultado das vivências no Estágio Supervisionado em Docência 
na Educação Infantil I e II, realizado no 5º e 6º períodos do curso de Pedagogia, na Uni-
versidade Estadual de Goiás, Câmpus Inhumas, no ano de 2014. A experiência do estágio 
possibilitou-nos contemplar atitudes de respeito, escuta sensível, olhar aguçado com o obje-
tivo de captar os interesses e necessidades das crianças; com a aquisição dessas habilidades  
estruturamos um projeto a partir dos fundamentos e princípios do trabalho por projetos 
que concebe a criança como um ser ativo, cheio de capacidades, criador de sentido para 
a sua existência. Essa perspectiva proporcionou experiências significativas e oportunizou 
as crianças o direito de viver plenamente a infância por meio de brincadeiras criativas e 
interações construtivas entre criança/criança, criança/adulto. Por meio do planejamento e 
do registro das práticas, que são instrumentos pertinentes ao educador que tem intencio-
nalidade, foi possível (re)significar as práticas educativas. A partir do embasamento teórico 
de estudiosos como Barbosa e Horn (2008), Anjos (2012), entre outros, desenvolvemos o 
projeto na perspectiva de romper com o paradigma que a criança para aprender e desenvol-
ver na educação infantil precisa ser submetida a práticas escolarizantes. Para trilhar novos 
caminhos usamos e abusamos da exploração de vários materiais e situações diversas. O 
trabalho por projeto apontou novas possibilidades, oportunizou as crianças a construir e 

1 Graduanda em Pedagogia pela Universidade Estadual de Goiás - UEG – Câmpus – Inhumas. E-mail: 
claudia_pedagogia2012@hotmail.com

2 Graduanda em Pedagogia pela Universidade Estadual de Goiás - UEG – Câmpus – Inhumas. E-mail: 
divinacelia23@hotmail.com

3 Graduanda em Pedagogia pela Universidade Estadual de Goiás - UEG – Câmpus – Inhumas. E-mail: 
larissaddayane@hotmail.com

4 Graduanda em Pedagogia pela Universidade Estadual de Goiás -  UEG – Câmpus – Inhumas. 
E-mail: leidiannemorais@hotmail.com

5 Mestre em Educação – UFG. Professora efetiva de Prática e Estágio Supervisionado em Docência 
na Educação Infantil – Universidade Estadual de Goiás - UEG – Câmpus – Inhumas. E-mail: lindal-
pessoni@yahoo.com.br



1670 ANAIS VII INCREA - Forum Internacional de Inovação e Criatividade
II RIEC - Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas

ampliar seus conhecimentos, com suas próprias experiências, em contato com o outro e por 
meio das múltiplas linguagens, interações e brincadeiras. Esse percurso nos fez compreen-
der o quanto o trabalho por projetos pode contribuir nas instituições de educação infantil, 
com a formação de seres críticos e autônomos.

Palavras-chave: Educação Infantil. Trabalho por Projetos. Aprendizagem significativa

INTRODUÇÃO

O presente trabalho é resultado das experiências obtidas no Estágio 
Supervisionado em Docência na Educação Infantil I e II, dos 5º e 6º perí-
odos, do Curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Goiás, Câmpus 
Inhumas, no ano de 2014.

O estágio foi desenvolvido em duas instituições com crianças (0 a 3 
anos na creche e 4 a 5 anos na pré-escola). Para a compreensão das concep-
ções e práticas pedagógicas vigentes nos campos de estágio foi fundamental 
o período de observação participativa, pois este momento possibilitou-nos 
o contato com as crianças, conhecendo sua rotina, seus interesses e curio-
sidades. O diagnóstico realizado durante este período de observação deu 
sustentabilidade para a elaboração do trabalho de intervenção.

O trabalho por projetos nos foi apresentado através da obra de 
Barbosa e Horn (2008) “Projetos Pedagógicos na educação infantil”, que 
nos deu suporte teórico para fundamentar nossas ideias. Os projetos pos-
sibilitam às crianças aprendizagem significativa, através de múltiplas lin-
guagens, do trabalho coletivo e da pesquisa, ultrapassando os limites do 
currículo, considerando que os assuntos abordados podem ser explorados 
de modo amplo, integrando diferentes áreas do conhecimento.

 O trabalho por projeto nos fez reconhecer que mesmo diante de 
muitos problemas é possível romper com rotinas cristalizadas que nega as 
crianças o direito de viverem plenamente sua infância. Nossa experiência 
com trabalho por projetos nos possibilitou: reconhecer a criança como 
sujeito de direitos, protagonista do seu processo de construção de conhe-
cimento, valorizar o planejamento com intencionalidade.  O objetivo de 
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relato é demonstrar que é possível criar, inovar e diversificar as práticas 
pedagógicas através do trabalho por projetos.

INSTITUCIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL: A CRIANÇA EM 
FOCO

Em decorrência das transformações econômicas, políticas, sociais e 
culturais ocorridas na sociedade as concepções de infância, os direitos das 
crianças e a educação infantil foram se modificando, ocasionando a im-
plantação de novas políticas para a infância. 

O reconhecimento da criança enquanto sujeito social e histórico, de-
tentora de direitos, fez da educação infantil uma exigência social, ocupando 
um espaço significativo no cenário da educação.

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica 
(2013, p. 86), a criança:

é sujeito histórico e de direitos que se desenvolve nas interações, relações e 
práticas cotidianas a ela disponibilizadas e por ela estabelecidas com adultos 
e crianças de diferentes idades nos grupos e contextos culturais nos quais se 
insere. Nessas condições ela faz amizades, brinca com água ou terra, faz-de-
conta, deseja, aprende, observa, conversa, experimenta, questiona, constrói 
sentidos sobre o mundo e suas identidades pessoal e coletiva, produzindo 
cultura.

Deste modo, as concepções atuais compreendem que a ação educa-
tiva deve ser pautada na Pedagogia da Infância, que define a criança como 
sujeito de direitos. Segundo Barbosa e Horn (2008) as crianças que a priori 
eram consideradas seres em falta, incompletos, passam a serem protagonis-
tas de seu desenvolvimento, por meio da interação entre seus pares, adultos 
e o ambiente na qual estão inseridas.

É importante destacar, a necessidade de romper com práticas assis-
tencialistas, superando a dicotomia historicamente construída entre cuidar/
educar, pois na educação infantil todas as situações devem ser percebidas 
como possibilidades de desenvolvimento para as crianças, não bastando 
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atender de forma mecânica às necessidades básicas, e sim proporcioná-las 
desenvolvimento integral.

Neste contexto, o trabalho por projetos contribui para que as insti-
tuições assumam o seu papel de participar na construção de novos conhe-
cimentos, ampliando os que as crianças possuem, lembrando que estes só 
se farão significativos se partirem de seus próprios interesses, articulando a 
indissociabilidade do cuidar/educar.

Na perspectiva de cuidar e educar as crianças em uma instituição de 
educação infantil, as múltiplas linguagens ocupam um lugar fundamental, 
tendo em vista que cumprem um papel de mediadoras das relações entre 
os vários sujeitos, bem como possibilitam as interações das crianças com a 
natureza e com a cultura na qual estão inseridas.

É com o registro dos fatos, dos atos, dos acontecimentos do dia a dia que 
aprendemos a ver o grupo em geral e cada criança em particular, compre-
endendo, assim, que lá estão meninos e meninas em busca de tempo para 
viverem a infância. A busca de um tempo nem sempre sincronizado ou 
harmonizado com o tempo do planejamento, do previsto pelo professor 
(OSTETTO, 2008, p.23).

Desta forma, escuta, observação e registros são instrumentos funda-
mentais que sustentam um bom planejamento, que é a base do trabalho por 
projetos, e que a todo o momento conduzirá atitudes e o olhar sensível do 
educador ao considerar curiosidades e opiniões das crianças, oportunizan-
do momentos de socialização, sistematizando conhecimentos adquiridos e 
construídos por todos. Desta forma, segundo Barbosa e Horn (2008, p.45) 
“o professor atua como um guia que aponta vários caminhos que os alunos 
poderão seguir, adotando uma atitude de escuta e diálogo.” Para tanto, o 
foco do planejamento do trabalho por projetos é fazer com que as crianças 
se sintam de fato pesquisadoras e protagonistas de sua aprendizagem.

Sendo assim, não se pode negar que na educação infantil se vive mo-
mentos constantes de desejos pelo conhecer. A metodologia do trabalho 
por projetos oferece uma característica marcante que é a flexibilidade, res-
saltando que não é possível antever tudo que irá acontecer, pois no decorrer 
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do projeto tudo que for falado e sugerido pelas crianças, será considerado 
dentro do que o educador julgar pertinente à ampliação e aquisição de no-
vos conhecimentos, já que os projetos são construídos com as crianças.

De acordo com Barbosa e Horn (2008, p.53) “os projetos devem ter 
garantida essa estrutura mutante e inovadora para não se tornarem manei-
ras singulares e repetitivas de ver e analisar o mundo.”

É importante refletirmos do quanto se faz pertinente os desdobra-
mentos do trabalho por projetos na possibilidade de se materializar a pe-
dagogia da infância, utilizando-se desta metodologia em prol da inovação 
do processo ensino aprendizagem. Pois para Vigotsky (1987) apud Barbosa 
e Horn (2008, p.57) “o único ensino bom é aquele que está adiante do de-
senvolvimento e que o puxa para frente [...] o ensino precede e estimula o 
desenvolvimento mental da criança.”

Ao escolher entre as diferentes metodologias, o trabalho por proje-
tos, cabe ao educador um planejamento prévio, contudo, para Barbosa e 
Horn (2008, p.42) “ feito concomitantemente com as ações e as atividades 
que vão sendo construídas durante o caminho”, regado de inovações e in-
tervenções ajustadas ao que as crianças queiram conhecer, onde o professor 
é o mediador, o que não significa ser o único detentor do conhecimento, 
mais sim o estimulador de novos saberes, oferecendo sentido as aprendiza-
gens, o que deve acontecer durante todo o processo.

Portanto, a criança é um sujeito de direitos, e as relações que com 
ela estabelecemos devem considerar os desejos, as opiniões, a capacidade 
de decidir, as maneiras de pensar, de se expressar e as formas de compreen-
der o mundo. Assim, o trabalho por projeto aponta para a possibilidade de 
romper com o tradicional, oportunizando as crianças construir e ampliar 
seus conhecimentos, com suas próprias experiências, em contato com o 
outro, com as múltiplas linguagens e com a brincadeira.

RELATO DA EXPERIÊNCIA

Este relato de experiência é resultado do Estágio Supervisionado em 
Docência na Educação Infantil I e II, da Universidade Estadual de Goiás, 
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Câmpus Inhumas, realizado nos 5º e 6º períodos do Curso de Pedagogia, 
no ano de 2014, em duas instituições de educação infantil.

Buscando romper com práticas cristalizadas e mecânicas, com roti-
nas rígidas, com o assistencialismo, com planejamentos baseados em datas 
comemorativas; após observações participativas, reflexões e muita fun-
damentação teórica  construímos com as crianças um projeto permeado 
por interações, brincadeira e a exploração de muitos materiais como tinta, 
pincéis, argila, água, fotos, vídeos, músicas, danças e situações instigantes 
como contação de história, dramatizações, imitações...

O espaço físico e sua organização são fundamentais para o desen-
volvimento e aprendizagem da criança, deste modo um dos locais ex-
plorados em nosso campo de estágio foi debaixo de um pé de laranjeira, 
onde a trabalhamos com argila e sucata. A princípio as crianças estavam 
receosas com os materiais, com nojo e medo de se sujarem, contudo, 
ficaram entusiasmadas, produzindo pequenas esculturas e atribuindo a 
elas distintos significados. (Anexo 1)

Com esta proposta buscamos ampliar, levando às crianças algo 
novo que quebrasse a ideia de limite, dando lhes autonomia e liberdade 
de expressão, que segundo Rosa e Lopes (2008, p.66) “é em um espaço 
rico em liberdade que os pequenos criam, pois para criar muitas vezes é 
preciso sujar, se molhar, enfim, se melecar, já que, para a criança tudo não 
passa de uma grande brincadeira”.

Para Freire (1997) apud Zanini e Leite (2009, p.79) “a vida de um 
grupo tem vários sabores (...) no processo de construção de um grupo, o 
educador conta com vários instrumentos que favorecem a interação entre 
seus elementos, a comida é um deles.” Desta forma, preparamos juntamen-
te com as crianças, uma salada de frutas, oportunizando o contato com os 
alimentos, explorando diferentes sabores e texturas, enfatizando a impor-
tância de uma alimentação que privilegie a saúde do corpo. (Anexo 2)

Esta proposta oportunizou as crianças preparar o próprio alimen-
to, lavando, descascando e picando as frutas, nos surpreendendo a forma 
como se organizaram com autonomia.
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Outro momento significativo foi quando exploramos o reconheci-
mento da identidade das crianças por meio das fotos de seus rostos que fo-
ram reproduzidas em grande dimensão para que pudessem desenhar com 
pincéis e tinta guache o restante do seu corpo. (Anexo 3)

A forma como a proposta foi desenvolvida colaborou com o desen-
volvimento das crianças já que as mesmas estavam acostumadas a pintar 
no chão e em pequenos papéis, totalmente limitadas e passivas, mas neste 
momento tiveram liberdade de expressão e escolha. De acordo com Anjos 
(2012, p.31) “o fazer arte é um dos momentos mais ricos de possibilidades 
para que a criança possa escolher seus próprios caminhos.” Portanto a 
arte precisa ser considerada como elemento fundamental de uma propos-
ta de formação integral da criança.

Segundo Ivan Cruz, “a criança que não brinca não é feliz, ao adul-
to que quando criança não brincou, falta-lhe um pedaço no coração.” 
Deste modo, buscamos resgatar as brincadeiras de criança por meio das 
obras do artista plástico. 

Considerando a importância da arte para criança, procuramos atra-
vés da proposta de pintar em uma tela, juntamente com a família, mediados 
por uma artista plástica da região, ampliar o repertório cultural e promover 
a interação entre criança/família/ instituição/comunidade. (Anexo 4) 

De acordo com Anjos (2012, p.21), “a Arte é tão importante quanto 
as demais áreas do conhecimento e, para tanto, ela precisa ser considerada 
elemento fundamental de uma proposta de formação integral da criança.”

Com esta proposta procuramos estreitar laços entre família/institui-
ção/comunidade, este que é fundamental para o desenvolvimento e aprendi-
zagem da criança, construindo segundo Barbosa e Horn (2008) uma escola 
sem muros. Trabalhar com arte possibilitou as crianças desenvolverem sua 
criatividade, coordenação motora, interação, confiança e autonomia na re-
alização das atividades, aguçando a sensibilidade e percepção, além de con-
tribuir para o desenvolvimento de outras áreas como a leitura e a escrita.

O trabalho por projetos valoriza a criança como sujeito principal de 
todo processo, buscando atender suas especificidades, por meio de brinca-
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deiras, interações e trabalhos em pequenos grupos. Portanto, trabalhar de 
acordo com os fundamentos e princípios do trabalho por projetos possi-
bilitou-nos (re)significar concepções sobre a criança, as práticas pedagó-
gicas desenvolvidas na educação infantil, aguçando nosso olhar sensível e 
observador, contribuindo para nossa formação, de maneira significativa, 
pois ampliou nossos conceitos acerca do planejamento, da importância dos 
registros para a reflexão do educador e o valor de um trabalho realizado 
com intencionalidade, considerando que apesar da carência e infraestrutu-
ra que se encontram algumas instituições é possível superar desafios, cons-
truir uma proposta de educação que atenda a criança de forma integral, 
valorizando-a como sujeito de direitos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Perceber a criança como sujeito de direitos foi o primeiro passo para 
desenvolver um trabalho que atendesse as novas perspectivas de educação 
infantil, sendo a criança um ser sensível, única, com suas especificidades, ca-
paz, ativa, e protagonista em seu processo de construção de conhecimento.

Deste modo, o trabalho por projetos possibilitou romper paradigmas 
historicamente construídos através de práticas inovadoras e pertinentes a 
uma educação de qualidade que valoriza a construção do conhecimento da 
criança, esta que é coautora de todo processo.  O papel do educador tem 
que ser re( significado) como aquele que proporcionar situações significati-
vas, impulsiona a potencialidade das crianças, valoriza seus conhecimentos 
prévios,  que planeja  para estabelecer a aprendizagem por meio  da explo-
ração e investigação que contribuem com  mudanças de conceitos.

 A criança deve ser desafiada a ir ao encontro do novo, produzir, 
elaborar e reelaborar conhecimentos. Pois quando damos a autonomia do 
agir, do pensar, do buscar formas de expressar-se, instauramos na criança a 
segurança e a certeza de que é possível ousar e transformar.

Portanto, o trabalho por projetos abre possibilidades para o novo, 
tira adultos e crianças da passividade instigando-os a buscar através da 
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pesquisa, respostas que se tornarão novos enigmas num movimento 
dialético de busca pelo saber.
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RESUMO

Este artigo apresenta sistematizações produzidas por acadêmicos do curso de Pedagogia da 
Universidade Estadual de Goiás – Câmpus Inhumas, na disciplina de estágio curricular, na 
perspectiva teórico-vivencial transdisciplinar. Tendo sido desenvolvido a partir da proposta 
de projeto de trabalho com o metatema água fonte de vida, realizado em uma escola de 
tempo integral da rede estadual, no município de Inhumas, em 2013 com uma turma de 
quinto ano do ensino fundamental. Todas as ações foram elaboradas coletivamente pelo 
grupo de estagiários e se fundamentavam na teoria da complexidade com base nos pressu-
postos da transdisciplinaridade. O objetivo norteador do projeto demostrava a necessidade 
de se repensar as práticas pedagógicas atuais. Buscou-se ampliar a compreensão acerca das 
problemáticas sociais relacionadas ao uso da água e principalmente pela falta de sensibili-
dade humana em relação à conscientização da preservação da vida, uma nova relação ente 
homem, natureza e sociedade. Primando por uma educação que seja capaz de desenvolver 
o ser humano integral, fortalecendo a consciência crítica, ampliada e autorreflexiva. Esti-
mulando os alunos para construírem compreensões multidimensionais sobre sustentabili-
dade e cooperação internacional pelas águas. As ações desenvolvidas no período de estágio 
objetivaram a tomada de consciência dos alunos e da comunidade escolar para criarem 
novas propostas e ações para transformarem a realidade atual. Analisou-se os relatórios 
fundamentados de estágio transdisciplinar na formação de professores pedagogos, uma ex-
periência educativa sensíveis e humanísticas.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho relata uma experiência de estágio organizado e realiza-
do com base na perspectiva transdisciplinar no ano de 2013. Foi trabalhado 
com uma turma de quinto ano do ensino fundamental da Escola Estadual 
de Tempo Integral João Lobo Filho, no município de Inhumas-Go. Teve 
por objetivo central pensar complexo sobre o metatema água e sobre o sen-
tido da cooperação internacional pelas águas. O ano de 2013 foi reconhe-
cido mundialmente pela ONU e UNESCO como o ano internacional de 
cooperação pela água e também estava inserido na década internacional 
para ação: “Água - fonte de vida”, período compreendido entre 2005-2015.

O projeto de estágio fundamentou-se na Teoria da Complexidade 
(MORIN, 1999), da Transdisciplinaridade (MORAES, 2003; NICOLESCU, 
1999; SUANNO, 2013) e nos Projetos de Trabalho (HERNÁNDEZ, 1998). 
Reorganizamos o planejamento em torno do Projeto de Trabalho, uma 
abordagem que promove autonomia e gera uma ampla visão da problemá-
tica social, sendo que o foco deve ser multidimensional e transdisciplinar. 

Esta experiência de estágio foi significativa e gerou uma prática cole-
tiva fundamentada em uma didática emergente em perspectiva complexa e 
transdisciplinar (SUANNO, 2013), estágio com ensino-pesquisa-extensão, 
sistematizados deste artigo.

FUNDAMENTAÇÕES DO ESTÁGIO TRANSDISCIPLINAR

Na visão moderna de mundo, referenciada em Descartes, o homem 
foi compreendido apenas como um ser racional, caracterizado pelo pensa-
mento científico que influencia a sociedade e a educação até os dias atuais.  
Tal pensamento gerou a fragmentação do conhecimento em disciplinas, 
produziu a dicotomia entre sujeito e objeto, e ainda, produziu a falta de 
articulação e integração dos saberes.

O foco principal do estágio pautava-se em uma conscientização da 
complexa condição humana em relação aos problemas e crises de nosso tem-
po. Elaborando assim, propostas capazes de ressignificar o paradigma educa-
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cional vigente e concretizar princípios, metodologias e estratégias de docência 
transdisciplinar na compreensão de vislumbrar o aluno em sua totalidade, ou 
seja, como um ser: social, emocional, psíquico, físico, entre outras dimensões.

A nova abordagem caminha para a ruptura com as concepções de 
ensino que preconizam métodos através da repetição, memorização e ou-
tros mecanismos tradicionais, exercidos com base em ordens e hierarquias.  
O que se busca é questionar o paradigma moderno e criar práticas que 
atendam às demandas sociais, refletidas nas instituições de educação.

Edgar Morin (1997) criou um macro conceito denominado pensa-
mento complexo, que busca a conscientização das pessoas, rompendo com 
a visão mecanicista, fragmentadora e disciplinar vigente desde o século 
XVII, ou seja, verifica-se a necessidade de ruptura ideológica com o mode-
lo cartesiano, que preconiza pela certeza absoluta. O pensamento comple-
xo proposto por Morin (1997) visa religar os saberes no campo da cultura 
científica, em prol da superação das facetas do conhecimento disciplinar, 
linear, compartimentado, que gera reducionismos.

TRANSDISCIPLINARIDADE: POR UMA MUDANÇA DE ATITUDES E DE 
CONSCIÊNCIA

Compreender que a transdisciplinaridade não é uma metodologia é 
primordial para sua contextualização, uma pulsão religadora, sendo defini-
da como um novo modo de conceber o ser humano e suas relações, ou seja, 
uma nova postura educacional com base epistemológica, metodológica e 
ontológica. Uma mudança de paradigma, o que demanda formação, qua-
lificação, reflexão contínua e novas atitudes emancipatórias e criativas.  A 
transdisciplinaridade está no fato de que o saber não perde sua essência du-
rante o processo de ensino e da aprendizagem, sendo que as conexões das 
disciplinas auxiliam na construção de novas ideias, experiências estéticas, 
sensíveis e práticas educativas.

A transdisciplinaridade diz respeito àquilo que está “ao mesmo tem-
po entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas, e vai mais além 
de qualquer disciplina” (NICOLESCU, 1999). Um princípio que associa as 
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partes e o todo, por compreender que é impossível conhecer as partes sem 
conhecer o todo e relaciona os saberes científicos, saberes locais e saberes 
globais. Assim, compreende-se que:

A transdisciplinaridade caracteriza-se por ser uma pulsão religadora, por 
buscar pensar complexo, multidimensional, multirreferencial, articulando 
razão, emoção e atitude transformadora, trabalhando assim com uma razão 
sensível e uma práxis complexa e transdisciplinar (SUANNO, 2013, p. 07).

A transdisciplinaridade pode ser compreendida como uma postura 
de respeito às diferenças culturais, e que valoriza a solidariedade e a inte-
gração, articulando processos, por isto é caracterizada como um paradig-
ma educacional emergente que em suma busca a transformação dos sujei-
tos, das escolas, das relações humanas, das relações com o conhecimento. 
A “metodologia transdisciplinar visa, por sua vez, possibilitar a reflexão por 
meio de metatemas na busca da construção de metapontos de vista sobre as 
relações homem, vida, natureza” (SUANNO, 2013, p.23).

AÇÕES DESENVOLVIDAS NO PROJETO DE TRABALHO: ÁGUA FONTE 
DE VIDA

As ações criadas envolviam multidimensões, valores e atitudes trans-
formadoras. Primou-se por religar saberes, levando multirreferências, si-
tuações-problemas, metodologias abertas ao diálogo e outros meios que 
abordavam questões sobre a sobrevivência e manutenção dos seres vivos 
em dimensões locais, globais e individuais.

Foram utilizados na realização do projeto de trabalho: infográfi-
cos, textos, documentários, vídeos/animes (tratamento da água, O Ciclo 
da Água e do seriado Chávez em desenho - vamos cuidar da água), teatro 
(fantoches), charges, montagem de painéis integrados, jogos interpretati-
vos, dinâmicas (passa ou repassa, caça ao tesouro, torta na cara), mapas, 
colagens com figuras de ações sustentáveis e não sustentáveis no meio am-
biente, histórias em quadrinhos, contação de histórias, música (asa branca 
– Luiz Gonzaga), entre outras metodologias ativas.
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Por meio da perspectiva transdisciplinar foi possível realizar uma 
atividade denominada de fotolinguagem e fotointerpretação que são con-
ceitos metodológicos novos no cenário educacional, sendo concebidos por 
Schmidt Neto (2013, p. 06) como uma dinâmica onde “a imagem provoca 
relações, associações e comparações, além de permitir certa liberdade, pois 
não estamos mostrando as imagens para serem descritas, mas para serem 
associadas com a realidade”. Trabalhando também em pequenos grupos e 
elaborando cartazes. Visualiza-se que a proposta transdisciplinar abrange 
informações diferentes, múltiplos referenciais, pois, com base neles que o 
aluno poderá construir um entendimento crítico e amplo sobre um tema 
complexo e multifacetado como o que estávamos tratando: a importância 
vital da água.

CONSIDERAÇÕES 

Essa experiência de estágio contribuiu para analisarmos os aspectos 
notáveis da transdisciplinaridade, isto por ser uma experiência transforma-
dora, que enriquece o trabalho pedagógico e consequentemente auxilia na 
mudança de paradigma. É um caminho prático e efetivo para a construção 
do conhecimento.

Ressaltamos a importância do estágio transdisciplinar na formação 
do pedagogo(a) ampliando sua capacidade de vislumbrar as múltiplas re-
lações existentes na sociedade, nas áreas do saber, com os seres humanos 
e com a natureza. Os desdobramentos de tal prática abrangem três fato-
res essenciais no processo formativo: consciência, atitude e conhecimento. 
Exigindo dos educadores processos auto-eco-organizadores, ou seja, que 
saibam conviver com a incerteza cognitiva e histórica, é um princípio para-
doxal, que envolve autonomia e dependência.

Com os alunos, este trabalho por projeto buscou uma tomada de 
consciência, auxiliando-os na transformação de sua visão do mundo e sua 
responsabilidade social. Assim, consideramos que é possível viabilizar no-
vos caminhos para a criação, realização e avaliação de práticas pedagógicas 
integradoras vinculadas à dinâmica complexa da vida, articulando razão, 
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emoção, corporeidade e cultura. Valorizando um trabalho pedagógico que 
envolva a subjetividade, a sensibilidade e emoção, ou seja, um trabalho que 
faça sentido aos sujeitos em formação.
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Una visión interdisciplinaria para la enseñanza 
de la bioquímica en la carrera Medicina en 

Ecuador

José Adolfo González Zambrano

RESUMEN

El objetivo esencial de la investigación es proporcionar una sistematización teórica sobre los 
elementos que tributan desde la pedagogía al desarrollo de un proceso de enseñanza-apren-
dizaje de la Bioquímica con un enfoque interdisciplinario en la carrera de Medicina. En 
su seno se presentan algunas consideraciones sobre la interdisciplinariedad según autores 
esencialmente de América Latina y el Caribe y se describen los nexos entre las disciplinas 
del área de las Ciencias Médicas. Su implementación se relaciona básicamente con la for-
mación de los profesionales de la salud en el contexto ecuatoriano. Para su ejecución se 
utilizaron métodos desde un enfoque dialéctico – materialista del nivel teórico y empírico, 
los que sirvieron de base para realizar el estudio diagnóstico del estado del desarrollo del 
proceso de enseñanza aprendizaje con un carácter interdisciplinario. La propuesta que se 
describe se basa en la introducción de prácticas de laboratorio de Bioquímica esperando que 
su contribución práctica contribuya a enriquecer el proceso mismo de aprendizaje desde 
una perspectiva interdisciplinaria.

Palabras Claves: interdisciplinariedad, sistematización, bioquímica

INTRODUCCIÓN 

Los procesos de formación que se desarrollan hoy en las universida-
des del mundo, de las cuales las universidades ecuatorianas no están exen-
tas, demandan de los docentes la búsqueda de aquellas vías y propuestas 
que permitan perfeccionar el proceso pedagógico relacionado con cual-
quiera de las carreras que forman el campo universitario.

Estas propuestas son más efectivas en la medida en que los profesores 
son capaces de identificar cuáles son las necesidades de formación de los es-
tudiantes, y por ende identifican las mejores formas de llevar el conocimiento.

En este aspecto juega un papel fundamental la concepción inter-
disciplinaria que asumen los docentes para potenciar la integración de 
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los elementos relacionados con las áreas del conocimiento que son afines 
en varias asignaturas.

Si se tiene lo anterior en cuenta, habría que destacar el papel de la in-
terdisciplinariedad en el cumplimiento de determinados objetivos comunes 
en el currículo a los que se les puede dar salida desde un mismo enfoque.

El principio de la interdisciplinariedad debe dirigir el proceso de 
formación hacia la preparación de un futuro profesional capaz de realizar 
transferencias de contenidos (conocimientos, hábitos, habilidades, modos 
de actuación), que le permitan solucionar científica y holísticamente los 
problemas que enfrentará en su futuro desempeño profesional. 

Sobre esta base, constituyó un objetivo esencial del autor de la investi-
gación determinar los presupuestos teóricos que fundamentan la enseñanza 
de la Bioquímica con un enfoque interdisciplinario en la carrera Medicina 
en Ecuador mediante la aplicación  de tareas para su enseñanza-aprendizaje.

Algunas consideraciones sobre la interdisciplinariedad. Su importan-
cia para la formación de los educandos de la carrera Medicina en Ecuador

La interdisciplinariedad surge con la finalidad de corregir los po-
sibles errores y la esterilidad que lleva consigo una ciencia excesivamente 
compartimentada y sin comunicación interdisciplinaria. Es fundamental-
mente un proceso y una filosofía de trabajo que se pone en acción al en-
frentarse a los problemas y cuestiones que preocupan en cada sociedad. Es 
un objetivo nunca alcanzado por completo, por lo que debe ser permanen-
temente tratado para potenciar su cumplimiento.

Varios autores consideran que la interdisciplinariedad no es solo 
un planteamiento teórico, es ante todo una práctica, en la medida en 
que se hacen experiencias de trabajo en equipo, se ejercitan sus posibi-
lidades, problemas y limitaciones. Es una condición necesaria para la 
investigación y creación de modelos más explicativos de esta realidad 
tan compleja y difícil de transformar.

Según Salazar (2001), la interdisciplinariedad puede diseñarse en las 
disciplinas académicas mediante nuevas formas de organización curricular 
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y formas de acción particular de los profesores en el desarrollo de su acti-
vidad académica.

Brig (1970) y Guy (1993) consideran que la interdisciplinariedad es un 
estado mental que requiere de cada persona una actitud de humildad, aper-
tura, sentido de aventura y descubrimiento, de curiosidad, una voluntad de 
diálogo, una capacidad para la asimilación y la síntesis; y una intuición para 
descubrir las relaciones que pasan desapercibidas a la observación corriente.

Los autores cubanos Núñez y Mañalich (1994), por otra parte, en-
tienden al proceso de interdisciplinariedad como el encuentro y coopera-
ción entre dos o más disciplinas; donde cada una de ellas aporta sus esque-
mas conceptuales, formas de definir problemas y métodos de integración.

Según Mañalich (2006), acudir a la interdisciplinariedad se impone 
debido a la necesidad de un enfoque integral de la realidad y especialmente 
de los problemas del mundo actual dad la complejidad con la que se pre-
sentan y la necesaria preparación para comprender los nexos e interrela-
ciones, no solo en el orden lógico entre los componentes de los diversos 
sistemas y entre estos, sino atendiendo al devenir histórico, a partir de la 
relación entre pasado-presente-futuro. 

Onega (1994) define la interdisciplinariedad como la  reunión de co-
nocimientos, métodos, recursos y habilidades desarrolladas por especialis-
tas de diferentes disciplinas en el estudio de cierto objeto común para estas.

Para Dorticós (2011), Rodríguez Neira interpreta la interdisciplina-
riedad como “la respuesta  actual e imprescindible a la multiplicación, a la 
fragmentación y división del conocimiento, a la proliferación y desmedido 
crecimiento de la información, a la complejidad del mundo en que vivimos. 
Aportando además que esta no solo es un criterio epistemológico, sino tambi-
én un sistema instrumental y operativo, una forma de vida, una manera de ser.

Otras concepciones se remontan a la década de 1970, en tanto Piaget 
define en ese año que la interdisciplinariedad es una búsqueda de estructu-
ras más profundas que los fenómenos y debe estar diseñada para explicarlos.

En ese sentido, Ander-Egg (citado por Mañalich, 2006) considera 
que existen un conjunto de condiciones para que la interdisciplinariedad 
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como proceso tenga lugar en la práctica educativa mediante sus nexos con 
las didácticas particulares. Estas condiciones se refieren a:

•	 Cada profesor debe tener una buena formación en su disciplina.
•	 Todos los docentes deben tener un interés real para llevar a cabo 

una tarea interdisciplinaria, y no tan solo cumplir una formalidad 
que le viene  impuesta, ya sea por otros colegas o por la dirección 
del instituto, colegio o escuela.

•	 Los estudiantes deben sentirse motivados para realizar un trabajo 
de esta naturaleza, difícilmente lo estarán si antes los profesores no 
tienen un mínimo de entusiasmo por la tarea y si no son capaces 
de proponer un tema lo suficientemente atractivo e interesante.

•	 Los profesores deben interiorizar todos aquellos aspectos sustan-
ciales que comporta una concepción y enfoque interdisciplinario.

•	 Como tarea previa, los docentes deben elaborar un marco refe-
rencial en el que se integren, organicen y articulen los aspectos 
fragmentarios que han sido considerados desde una de las asig-
naturas  implicadas.

•	 Debe trabajarse con un marco referencial que sea el encuadra-
miento de la estrategia pedagógica que debe permitir una adecu-
ada coordinación y articulación de los trabajos puntuales que se 
realizan en cada asignatura.

•	 Para establecer los nexos interdisciplinarios debe seleccionarse un 
tema que por su  naturaleza, se preste a la realización de un traba-
jo interdisciplinario de carácter pedagógico si se tiene en cuenta 
que los profesores y alumnos no son científicos, sino educadores 
y educandos.

•	 No debe partirse del presupuesto de que hay que integrar todas 
las asignaturas, sino solo aquellas que puedan aportar de manera 
significativa al tema o problema escogido como objeto de estudio.

•	 Debe comenzarse la actividad con una lectura, comentario y dis-
cusión del marco referencial para tener una visión de conjunto del 
trabajo y para compartir un enfoque común.
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•	 Conjuntamente, y en el momento en que los profesores van ha-
ciendo los aportes específicos de sus respectivas disciplinas, debe 
irse perfilando los grupos de alumnos que han de trabajar en pro-
fundidad temas concretos y puntuales. Los grupos de trabajo defi-
nitivos se han de constituir conforme a los intereses y capacidades 
de los alumnos, una vez que se haya realizado un cierto desarrollo 
del tema.

•	 Deben realizarse trabajos necesarios para la presentación de los 
resultados del trabajo interdisciplinario. Esto se comporta desde 
la confección de las hojas informativas y carteles hasta el acondi-
cionamiento del local y la organización de los montajes que fuesen 
necesarios, procurando un carácter unitario y un orden lógico.

•	 Debe llevarse a cabo la presentación del tema o problema estudia-
do interdisciplinariamente. Esta presentación puede hacerse para 
el conjunto de la comunidad educativa (profesores, alumnos, pa-
dres) o para la comunidad (pueblo, ciudad) cuando la índole del 
tema así lo sugiera.

De manera general, para el logro de un proceso de enseñanza aprendi-
zaje interdisciplinario de la Bioquímica con las asignaturas de carácter médi-
co en la carrera Medicina en Ecuador, el autor de la presente coincide total-
mente con los criterios expuestos por Ander-Egg  y retomados por Mañalich 
(2006) en lo referido a las condiciones necesarias para que el proceso sea 
verdaderamente interdisciplinario y promueva la utilización de los conoci-
mientos integrados en pos de la vida profesional futura de los educandos.

Otros autores como Perera (2000: 146) plantea además, que la inter-
disciplinariedad “es la interacción entre dos o más disciplinas, producto de la 
cual las mismas enriquecen mutuamente sus marcos conceptuales, sus pro-
cedimientos, sus metodologías de enseñanza y de investigación “ y considera 
como rasgos esenciales de la interdisciplinariedad, entre otros, los siguientes:
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•	 La interdisciplinariedad se pone en acción a la hora de enfrentarse 
y resolver los problemas de la realidad y requiere de la convicción 
del espíritu de colaboración entre las personas.

•	 No es solo una cuestión teórica, es ante todo una práctica y se 
perfecciona con ella. Es necesaria para la investigación, para la 
enseñanza y para la creación de modelos más explicativos de la 
compleja realidad.

Destaca también el propio autor las principales ventajas que exhibe 
el proceso de enseñanza –aprendizaje basado en la interdisciplinariedad, 
dentro de las cuales figuran:

•	 El trabajo interdisciplinario contribuye a la formación de un ver-
dadero colectivo pedagógico, a su consolidación en el trabajo, ya 
sea en el ámbito de departamento, claustro o institución escolar.

•	 Permite a los estudiantes situar los problemas y extender los vín-
culos que unen fenómenos aparentemente inconexos, adquirien-
do visiones más generales de la realidad.

•	  Facilita la transferencia de los conocimientos y procedimientos 
aprendidos para destacar, analizar y resolver problemas nuevos.

•	 Aumenta la motivación de los estudiantes porque les es posible 
abordar distintos temas que sean de su interés.

•	 Contribuye a la formación de hábitos de búsqueda de nuevos sa-
beres, a la independencia y a la creatividad.

El empleo de métodos que impliquen el desarrollo de lo interdisci-
plinario coloca a los estudiantes en posición activa ante la adquisición del 
conocimiento; contribuyendo a crear hábitos de trabajo en colectivo.

Para nadie es un secreto que la formación de médicos exige una 
constante preparación que demanda de los docentes y educandos la ne-
cesidad de reconocimiento de las relaciones interdisciplinarias existentes 
entre cada una de las disciplinas que componen la carrera. Así pues se hace 
imposible separar la Bioquímica de asignaturas puramente médicas, pues la 
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una no es posible desarrollarse sin la otra. No obstante, las potencialidades 
de la vinculación entres estas disciplinas no es suficiente aún. Los  profeso-
res no son capaces de identificar las  dimensiones de la integración de estas 
disciplinas o asignaturas, y por tanto se hace más difícil el cumplimiento 
de los objetivos educativos, sistema de conocimientos y habilidades de las 
asignaturas por parte de los estudiantes.

Las causas fundamentales que condicionan este fenómeno de no in-
tegración o interrelación son diversas, incluso llegan a ser de índoles teó-
rica y práctica, por ello el autor de la investigación plantea como problema 
científico esencial:

¿Cómo contribuir a desarrollar desde una concepción integradora 
las prácticas de laboratorio de la asignatura Bioquímica en la carrera de 
Medicina en Ecuador?

De ahí que la importancia del desarrollo del proceso de enseñanza 
interdisciplinario radique en las posibilidades que brinda este proceso para 
fomentar el desarrollo de análisis bioquímicos. 

La concreción de esta investigación está dada por el programa de 
práctica de laboratorio que se proporciona, el que contribuye a desarrollar 
una concepción integradora e interdisciplinaria en los análisis Bioquímicos 
que realizan los estudiantes  de segundo curso de la carrera de Medicina en 
Ecuador.

El aporte teórico fundamental está dado por la concepción integra-
dora de los contenidos del programa de práctica de laboratorio con un en-
foque  interdisciplinario como herramienta conductora para el proceso de 
enseñanza – aprendizaje en la carrera de medicina y desde la praxis esta 
propuesta tributa a la elaboración de un programa didáctico de educación 
superior en la asignatura de bioquímica con enfoque interdisciplinario en 
la carrera de medicina

La propuesta de práctica de laboratorio. Descripción general
Establecer los nexos interdisciplinares entre las prácticas de labora-

torio de la Bioquímica y el resto de las asignaturas médicas se simplifica 
cuando los docentes son capaces de determinar en qué medida estas prác-
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ticas tributan al sistema de conocimientos de las diversas disciplinas o asig-
naturas concretas.

Así, un acercamiento a la planificación de las prácticas de laboratorio 
diseñadas, remite al autor a su representación como sigue:

Práctica de Laboratorio No. 1:

CONCLUSIONES

Los enfoques interdisciplinarios son una demanda propia al desar-
rollo científico e intelectual. La exigencia de la interdisciplinariedad proce-
de de la necesidad de coherencia del saber y de la existencia de problemas 
tratados por más de una disciplina o situados entre la investigación pura y 
el servicio cualificado a la problemática social. Es por eso que en la cons-
trucción de una concepción rigurosa de la interdisciplinariedad, se relacio-
nan diversas aproximaciones que también forman parte de este contexto.

La necesidad de realización de prácticas de laboratorio de Bioquímica 
coherentemente concebidas para el desarrollo de habilidades interdiscipli-
narias es una constante motivación para los docentes responsabilizados con 
la formación del profesional de las Ciencias Médicas en Ecuador. Su puesta 
en práctica no solo favorece el proceso de aprendizaje de la Bioquímica, 
sino que tributa a la futura implementación de saberes afines en el contexto 
laboral de los futuros profesionales de la salud. 

Referencias

ALONSO ONEGA, H. Apuntes sobre las investigaciones de interdisciplinarie-
dad.--p.2-6.--En: Revista Cubana de Educación Superior. (La Habana).-- Vol.14; 
no.21994.

DORTICÓS TORRIENTE, Y. (2011) Sistema de tareas interdisciplinarias para la 
asignatura Literatura Cubana en la formación del instructor de arte cubano. Tesis 
de Maestría. Cienfuegos, Cuba. 76 p.

FIALLO RODRÍGUEZ, J. (1996) Las relaciones intermaterias: una vía para incre-
mentar la calidad de la educación. Ed: Pueblo y Educación. La Habana



VII INCREA - Forum Internacional de Inovação e Criatividade ANAIS 1695II RIEC - Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas

MAÑALICH SUÁREZ, R. (1998) Interdisciplinariedad y creatividad: contribución 
al desarrollo de una didáctica de las humanidades. La Habana. Editorial Educación.

_____. (1998) Interdisciplinariedad y didáctica. —En Revista Educación.-no94, 
1998.

_____. (2002).Taller de la Palabra /[et.at].—La Habana : Ed. Pueblo y Educación. 
298p.

_____. (2006) Diseño curricular e interdisciplinariedad en las asignaturas de hu-
manidades. En: Maestría en Ciencias de la Educación, Módulo III, Mención Edu-
cación Preuniversitaria, MINED, Cuba. (pp. 19-23)

PIAGET, JEAN. (1978) Las estructuras cognitivas. Editorial Siglo XXI, Madrid

PETROVSKY A. V. (1978) Psicología pedagógica y de las edades. Ciudad de la 
Habana: Pueblo y Educación

PERERA, F. (1998) Metodología interdisciplinar profesional para la formación ini-
cial del profesorado de Física,--120h-Tesis Doctoral. —ISP Enrique José Varona, 
Ciudad de la Habana

_____. (1998) Diseño Curricular de la Física estableciendo relaciones interdiscipli-
narias con la Biología. —80h-Informe de Investigación.-ISP Enrique José Varona, 
Ciudad de la Habana.

SALAZAR, D. (2001) La formación interdisciplinaria del futuro profesor de Biolo-
gía en la actividad científico-investigativa. Tesis doctoral, La Habana, Cuba, 110p.




