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APRESENTAÇÃO

Caro leitor, coube a mim a tarefa de lhe apresentar este livro que 
se encontra em suas mãos. Trata-se de um ofício deleitoso, mas nem 
um pouco fácil de ser cumprido, por dois motivos: primeiro, pelo nível 
de responsabilidade que o trabalho exige. Estamos lidando com uma 
obra que traz em si textos que tocam em mais de meio século de histó-
ria de um dos colégios públicos de maior prestígio e respeito nacional. 
Um Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão Aplicada à Educação que se 
constrói cotidianamente por hábeis mãos de educadores(as) e pesquisa-
dores(as) e onde se formaram (e se formam) grandes homens e grandes 
mulheres. Segundo, porque não se trata de uma obra de um autor úni-
co, com um ponto de vista específico, no qual poderia me apoiar nesta 
breve apresentação, mas de uma coletânea de artigos, oriundos de múl-
tiplos contextos e olhares, frutos de estudos de pesquisadores (profes-
sores e alunos), explorando recortes diversos dentro do tema educação. 

Embora seja uma grande empreita, me considero um privilegiado 
por poder apresentar a você, leitor, esta coletânea que, muito mais que 
discutir educação, cumpre um relevante papel social de minimizar a in-
visibilidade social pela qual passam as universidades públicas nos dias 
de hoje. Infelizmente, boa parte da população desconhece a missão de 
uma universidade pública e os benefícios que ela lhe oferta. Muito mais 
que isso, atrevo-me a dizer que dentro da própria comunidade acadê-
mica há pessoas que pouco conhecem o Cepae e, algumas das que o 
conhecem, o concebem apenas como um colégio de aplicação, onde se 
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desenvolvem exclusivamente atividades de ensino voltadas unicamente 
à educação básica. 

De fato, nos idos da década de 1960, quando seu propósito era 
servir como campo de estágio supervisionado para a licenciatura e para 
as habilitações do curso de pedagogia, o Colégio de Aplicação consti-
tuía-se em laboratório experimental de técnicas e processos didáticos, 
visando ao aprimoramento da metodologia de ensino. Entretanto, ao ler 
este livro, você vai perceber que, nesse meio século de história, o Cepae 
trouxe para si outros níveis de atuação, desde a Educação Infantil até a 
Pós-Graduação, construindo o verdadeiro espírito de uma universida-
de, a saber, a relação harmoniosa entre ensino, pesquisa e extensão. 

A natureza de constituição deste livro é diversificada e hetero-
gênea, mas tem seu fio condutor muito bem delineado. A organização 
desta obra que marca os 50 anos do Cepae ficou a cargo da Profa. Dra. 
Deise Nanci de Castro Mesquita, que soube com maestria organizá-la a 
ponto de dar a você, leitor, a melhor compreensão do que já foi realizado 
e o que ainda continua sendo desenvolvido no Cepae, por vias de uma 
agradável sensação de diálogo textual, como se estivesse em uma roda 
de conversa com educadores, incluindo aqueles que, seduzidos pelo 
tema, desejam ingressar na seara da educação e conhecer um pouco 
mais sobre a história do Cepae e da UFG. 

Em linhas gerais, o livro está estruturado em dois grandes capítu-
los: a Estrutura e o Cotidiano Escolar. Os capítulos são constituídos de 
duas seções: o primeiro, Panorama e Organização; e o segundo, Projetos 
e Atividades. 

Na primeira seção do primeiro capítulo são apresentados três tex-
tos produzidos por professores e alunas da UFG que lhe proporcionarão 
uma visão panorâmica do Cepae. Nesses textos, você encontrará um 
pouco de história, evidenciando em todo seu percurso o processo da 
experimentação como essência do trabalho do Cepae, nos mais diferen-
tes níveis de abrangência, desde a Educação Infantil à Pós-Graduação. 
Perceberá o engajamento estudantil em discussões de políticas públicas 
voltadas à educação, por meio do Grêmio estudantil, e, por fim, as con-
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tribuições da Psicologia escolar no processo educativo, que, desde 1970, 
realiza trabalhos de orientações às comunidades interna e externa, pau-
tadas na perspectiva crítica. 

Na segunda parte do primeiro capítulo, você se deparará com 
quatro textos que, em sequência, discutem os processos educativos nos 
diversos níveis de abrangência do Cepae. No primeiro, apresenta-se a 
educação infantil, que deixou de ser a creche e passou a ser incorpo-
rada como um departamento do Cepae, o Departamento de Educação 
Infantil (DEI), e desde então se tornou um espaço pleno de desenvol-
vimento de atividades de ensino, de pesquisa e de extensão, adquirindo 
perspectivas de uma proposta pedagógica crítico-emancipadora para a 
educação infantil. 

No segundo texto, aborda-se a primeira fase do ensino funda-
mental enquanto uma proposta pautada na compreensão do conhe-
cimento da realidade como um exercício de alteridade, respeito e res-
ponsabilidade social para com o espaço socioeducativo pertencente 
aos sujeitos sociais que nele atuam. No seguinte, discute-se o papel do 
trabalho pedagógico na 2ª fase do ensino fundamental e no ensino mé-
dio, enquanto um processo pluridimensional que busca proporcionar 
diferentes espaços de aprendizagem discente, bem como momentos de 
discussão e reflexão sobre os mais variados temas que permeiam seus 
contextos. 

E, por fim, no nível de pós-graduação, narra-se, no quarto artigo, 
as inúmeras contribuições que os cinco anos de existência do PPGEEB/
CEPAE/UFG, pertencente à Área de Ensino da Capes, têm dado à pro-
dução de materiais didático-pedagógicos, à integração entre educadores 
de diferentes estados e à formação de sua própria equipe docente, por 
meio de atualizações e vivências profissionais. 

No segundo capítulo, explora-se o cotidiano escolar do Cepae. 
Na primeira seção, você, prezado leitor, conhecerá três projetos, sendo 
o primeiro já finalizado e os outros dois em andamento. O já concluí-
do trata-se de um projeto de extensão que, durante anos, foi concebido 
como um dos mais importantes da subárea de português, cujo objetivo 
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era formar jovens leitores, capazes de “transver” o mundo pela via da 
palavra literária, utilizando como material de análise as obras indicadas 
ao vestibular. 

No segundo artigo, discutem-se resultados do projeto de pesqui-
sa intitulado “Humanização no Processo de Escolarização”, cujo foco da 
questão investigada é saber como a promoção de vivências extramuros 
escolares pode contribuir para o processo de escolarização formal e de 
humanização sociocultural, na Educação Básica. Por fim, no terceiro 
artigo, discutem-se resultados de um projeto de ensino que consiste em 
implementar o Trabalho de conclusão do ensino médio enquanto uma 
proposta de iniciação científica na Educação Básica, com o objetivo de 
diminuir as barreiras apresentadas pela falta de articulação entre as dis-
ciplinas e abrindo espaço para a reflexão e construção de saberes con-
juntos, dando a oportunidade aos estudantes de estarem mais uma vez 
em contato com a pesquisa, também no ensino médio. 

A segunda parte do segundo capítulo é constituída por três arti-
gos que trazem resultados de atividades desenvolvidas. No primeiro, te-
cem-se algumas reflexões sobre o processo de escolarização da música, 
uma atividade que tem sido o cartão postal do Cepae em diversos even-
tos em Goiás. No segundo artigo, discutem-se resultados de um traba-
lho de inserção de estudantes da primeira fase do ensino fundamental 
no mundo da pesquisa, por meio da desconstrução de estereótipos do 
que é ser cientista. Para isso, apresentou-se aos estudantes o percurso in-
vestigativo na construção do conhecimento científico, utilizando como 
matéria o trabalho realizado pelo cientista brasileiro Carlos Chagas, na 
descoberta da doença tripanossomíase americana. 

Por fim, no último artigo, apresentam-se resultados de um tra-
balho desenvolvido na disciplina de educação física, que trouxe para o 
ensino o conteúdo Jogos e Brincadeiras destinadas a alunos do 5º ano, 
tendo como eixo articulador as culturas indígena e africana e a cultura 
brasileira à luz das categorias historicidade e totalidade, com o objetivo 
central de compreender as diferentes manifestações dos jogos e brin-
cadeiras de matrizes indígenas e africanas, tendo como lócus principal 
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a historicidade. Cumpre acrescentar que essas duas últimas atividades 
citadas foram dignas de menções honrosas nacionais, com recebimento 
do prêmio Professor nota 10 da Fundação Victor Civita.

Ao concluir a leitura deste livro, você, caro leitor, perceberá que 
teve uma oportunidade de ampliar não apenas seus conhecimentos so-
bre processos educativos, mas a justa visão dos trabalhos que foram e 
são efetivamente realizados pela equipe Cepae/UFG. Terá conhecido, 
portanto, um pouco mais sobre o Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada 
à Educação da UFG, uma das mais respeitadas universidades brasilei-
ras. Por tamanhas contribuições acadêmicas e sociais, caro leitor, este 
livro não se torna apenas mais uma achado aos estudos sobre processos 
educativos. Por tudo que representa à história do Cepae e à história da 
UFG, sua leitura é mais que sugerida, é aconselhada. 

Prof. Dr. Israel Elias Trindade
Pró-Reitor Adjunto de Graduação da UFG



CAPÍTULO I – ESTRUTURA

1. PANORAMA
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CEPAE/UFG – 50 ANOS DE HISTÓRIA

Alcir Horácio Silva1

Resumo: Este texto apresenta a estrutura administrativo-peda-
gógica do Cepae, desde sua criação até o presente. Uma das carac-
terísticas fundamentais desta instituição de escolarização básica é a 
experimentação, isto é, a eterna busca por respostas que possam ir ao 
encontro dos desafios postos pela sociedade, de modo a transformá-la, 
recriá-la, fundamentada na ética, na solidariedade e na produção de 
conhecimentos científicos a serviço da vida. Ao longo desses cinquen-
ta anos, muitas de suas tradicionais experiências educacionais ganha-
ram novos contornos, como no caso do ensino médio, que é ímpar no 
Brasil, não só por incluir em sua matriz curricular disciplinas eletivas 
que adicionam às regulares conhecimentos diversificados e inovado-
res, mas que proporcionam aos jovens secundaristas a oportunidade 
de experimentar a pesquisa e a produção científica em forma de tra-
balho de conclusão do ensino médio. E, em sua história mais recente, 
agregou ao seu já extenso leque de responsabilidades formativas duas 
outras etapas de ensino: a educação infantil e a pós-graduação stricto 
sensu em nível de mestrado. Ao longo do texto, serão descritas outras 
atividades que fazem desta Unidade de Educação Básica da Universi-
dade Federal de Goiás uma referência nacional no que tange à pesqui-
sa, ao ensino e à extensão.

1  Doutor em Educação (UFBA). Diretor do Cepae/UFG. 
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Palavras-chave: Pesquisa, ensino e extensão. Escolarização Bási-
ca. Formação humana.

1 INTRODUÇÃO

O Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Univer-
sidade Federal de Goiás, antigo Colégio de Aplicação, foi criado pelo 
Decreto-lei nº 9.053, de 12 de março de 1966, e suas atividades tiveram 
início em março de 1968, no prédio da Faculdade de Educação/UFG. 
No bojo da Reforma Universitária ocorrida em 1968, o Colégio de Apli-
cação foi agregado à Faculdade de Educação, constituindo-se em órgão 
suplementar (VARIZO; FERREIRA, 2010; SILVA, 2010). 

Na época, tinha como objetivos: constituir-se em laboratório 
experimental de técnicas e processos didáticos, visando ao aprimora-
mento da metodologia de ensino; constituir-se em escola experimental 
para novos cursos previstos na legislação vigente, bem como para cur-
sos com currículos, métodos e períodos escolares próprios, ajustando-
-se estes, para fins de validade, às exigências legais; servir como campo 
de estágio supervisionado para a licenciatura e para as habilitações do 
curso de pedagogia. 

O corpo docente do então Colégio de Aplicação da FE/UFG era 
constituído por professores da carreira do 1° e 2° graus e professores da 
Faculdade de Educação que também atuavam nesse nível de ensino. A 
partir de 1980, fruto de uma reivindicação de greve, os professores de 1º 
e 2º graus foram reclassificados para a carreira do magistério superior, 
ou seja, passaram à condição de professores de 3° grau. Em 1982, foi 
criado o Departamento de Estudos Aplicados à Educação da Faculdade 
de Educação/UFG, composto pelos membros do Colégio de Aplicação, 
funcionando dessa forma até março de 1994, quando foi criado o Cen-
tro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (Cepae), mediante a Por-
taria nº 0063, do Magnífico Reitor. 

O Colégio de Aplicação tem, hoje, em torno de 767 alunos ma-
triculados nas séries que vão desde a educação infantil (1º ao 5º grupa-
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mento), o 1° ao 9° ano do ensino fundamental (séries iniciais e finais) e 
1° ao 3° ano do ensino médio.

Até o início de 1976, o ingresso de alunos ao Colégio de Aplica-
ção da UFG ocorria por meio de exames de admissão. A partir dessa 
data, foi adotado o sistema de ingresso por sorteio público para preen-
chimento de vagas, destinando-se 50% delas para dependentes de servi-
dores da UFG e 50% para a comunidade em geral. Somente a partir de 
1988, passou-se a realizar sorteio público priorizando-se a distribuição 
igualitária das vagas entre todos os interessados em estudar no Colégio 
de Aplicação (SILVA, 2010).

O Cepae/UFG é uma unidade específica da Universidade Federal 
de Goiás, que desenvolve a Educação Básica, conforme o estatuto da 
UFG. Atende aos ensinos infantil, fundamental (séries iniciais e finais) 
e médio e a pós-graduação stricto sensu (Mestrado Profissional em En-
sino da Educação Básica). É campo de estágio preferencial para alunos 
das licenciaturas e outros cursos da UFG. O Cepae não é uma esco-
la comum, pois, além de desenvolver todas as atividades envolvendo o 
ensino, pesquisa e extensão, é um campo onde se realizam os estágios 
curriculares dos vários cursos de licenciaturas da UFG (RESOLUÇÃO 
CONSUNI Nº 32/2014). 

O Cepae/UFG é membro do Conselho Nacional dos Dirigentes 
das Escolas de Educação Básica (Condicap), que congrega 17 colégios/
escolas/núcleos de desenvolvimento infantil vinculados às Instituições 
Federais de Ensino Superior (IFES) no Brasil.

É importante destacar que cada uma dessas instituições possui 
autonomia para a gestão destas escolas/colégios/núcleos. Em algumas, 
somente há o ensino infantil. Em outras, somente o ensino médio, e, na 
maioria, os ensinos fundamental e médio. Neste sentido, os objetivos de 
cada uma delas dependem daquilo que está expresso em seus projetos 
políticos pedagógicos. 

Cabe destacar ainda que a forma de ingresso dos alunos é diferen-
ciada, pois para a maioria é por sorteio público, enquanto para algumas o 
processo é realizado por meio de seleção. Este destaque é importante para 
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a compreensão de que, embora os colégios de aplicação se localizem entre 
as melhores escolas públicas do país nos indicadores qualitativos de ensi-
no, pois possuem um quadro funcional qualificado, bons projetos peda-
gógicos e boas infraestruturas, seus Índices de Desenvolvimento (IDEB) 
não são iguais e dependem da forma de ingresso dos alunos.

No ano em que comemoramos o Jubileu de Ouro do Cepae, este 
texto faz um recorte de suas principais atividades na organização do 
trabalho pedagógico, refletidas no seu Projeto Político Pedagógico.

2 A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO CEPAE

Conforme a Resolução Consuni nº 32/2014 - o Regimento do 
Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (Cepae), o levanta-
mento da estrutura organizacional está assim constituído, já com dados 
atualizados de 2018:

1  Órgãos de direção
1.1 Direção
1.2 Vice-direção

2  Comissões Permanentes
2.1 Comissão de Estágio Curricular (CEC)
2.2 Comissão de Avaliação Docente (CAD)
2.3 Comissão de Extensão e Cultura (CExC)
2.4 Comissão de Alocação Interna de Vagas Docentes (CAI-

VD)
2.5 Comissão de Monitoria (CM)

 3 Coordenações
 3.1 Coordenação de Cursos de Educação Básica:

 3.1.1 Coordenação da Educação Infantil
 3.1.2 Coordenação de Ensino Fundamental – Anos 

Iniciais



18 Alcir Horácio Silva

 3.1.3 Coordenação de Ensino Fundamental – Anos Fi-
nais

 3.1.4 Coordenação de Ensino Médio2*

 3.2 Coordenação de Cursos de Pós-Graduação:
 3.2.1 Coordenador de PG stricto sensu
 3.2.2 Coordenador de PG lato sensu

 4 Coordenação de Pesquisa

 5 Departamentos de Ensino 
 5.1 Departamento de Língua Portuguesa
 5.2 Departamento de Educação Física
 5.3 Departamento de Artes
 5.4 Departamento de Língua Estrangeira – Inglês
 5.5 Departamento de Língua Estrangeira – Francês
 5.6 Departamento de Língua Estrangeira – Espanhol
 5.7 Departamento de História
 5.8 Departamento de Geografia
 5.9 Departamento de Sociologia
 5.10 Departamento de Filosofia
 5.11 Departamento de Matemática
 5.12 Departamento de Biologia
 5.13 Departamento de Física
 5.14 Departamento de Química
 5.15 Departamento de Pedagogia
 5.16 Departamento de Educação Infantil
 5.17 Departamento de Multimídia Educativa

 6 Setor de Desenvolvimento de Ações Pedagógicas:
 6.1 Psicologia

2 Compartilhada com a Coordenação do Ensino Fundamental – Anos Finais até que se obtenha 
uma Função Gratificada para divisão da gestão.
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6.2 Serviço Social (no momento a escola não dispõe de pro-
fissionais dessa área de atuação)

6.3 Técnicos em Assuntos Educacionais 
6.4 Técnicos Desportivos
6.5 Técnicos em Laboratório 

 7 Setor da Biblioteca Escolar

 8 Setor de Administração 
 8.1 Secretaria Administrativa 
 8.2 Secretaria Acadêmica
 8.3 Secretaria-Executiva

 9 Setor de Administração da Pós-Graduação 
 9.1 Secretaria da Pós-Graduação Stricto Sensu

10 Setor de Administração da Educação Infantil

11 Unidade de Alimentação e Nutrição
11.1 Unidade de alimentação e nutrição do Ensino Funda-

mental e Ensino Médio
 11.2 Unidade de alimentação e nutrição da Educação In-

fantil

Na estrutura organizacional do Cepae é importante destacar os 
papéis da Associação de Pais e Mestres (APM/Cepae/UFG) e do Grê-
mio Estudantil Damiana da Cunha.

A APM foi fundada em 4 de agosto de 1995. É uma pessoa jurídica 
de direito privado, constituída sob a forma de associação civil sem fins 
lucrativos e de duração indeterminada. Visa a congregar os professores e 
pais de alunos do Cepae/UFG, e é regida por estatuto próprio que pode 
ser acessado em www.cepae.ufg.br (ESTATUTO DA APM, 2017). Tem 
como principais finalidades descritas no art. 3º de seu estatuto:
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Art. 3º - A Associação de Pais e Mestres do Centro de Ensino 
e Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade Federal de 
Goiás, APM/Cepae/UFG, tem por finalidades:
 
I - Promover o entrosamento e colaboração entre Escola, Fa-
mília e Comunidade, visando à melhoria do processo edu-
cativo;
II – Criar condições que garantam aos pais o acesso ao co-
nhecimento sobre os objetivos, métodos e processos de en-
sino adotados pelo Centro e aos professores, maior visão das 
condições ambientais do aluno e de sua vida no lar;
III – Congregar todos os interessados em concorrer para a 
divulgação de estudos e pesquisas educacionais realizadas no 
Centro; 
IV – Representar os Mestres e os Pais do Centro, no Estado 
de Goiás. 
V – Subsidiar a formulação da política educacional, cultural 
e desportiva vivenciada no âmbito do Centro; 
VI - Promover eventos educativo-culturais diversificados 
e outras atividades congêneres de atualização e aperfeiçoa-
mento cultural-educativo nas áreas ligadas à educação.
VII - Divulgar em publicação própria ou por outros meios, 
os assuntos de interesse da comunidade do Centro de Ensino 
e Pesquisa Aplicada à Educação, CEPAE. (ESTATUTO DA 
APM, 2017).

A APM se constituiu, ao longo de sua história, uma importante 
parceira do Cepae, principalmente no atual momento histórico, quando 
a UFG e, consequentemente, o Cepae, sofre com o contingenciamento 
e cortes de orçamento que trazem problemas na execução plena de seu 
projeto pedagógico. 

O Grêmio Estudantil Damiana da Cunha do Cepae/UFG é uma 
instituição independente de qualquer força política. Organiza-se de ma-
neira autogerida com a participação de todos os alunos de forma autô-
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noma, preservando o protagonismo estudantil e reforçando o respeito 
às singularidades de cada um.

O Grêmio possui representação em reuniões, assembleias e co-
missões, participando das decisões tomadas nas estâncias deliberativas 
deste Centro. Defende uma educação democrática, livre e de qualidade, 
na qual os alunos tenham autonomia, liberdade e sejam vistos como 
sujeitos, tendo assim seu bem-estar, considerações e conhecimentos ga-
rantidos.

Para além das questões específicas relativas ao Cepae, o Grêmio 
tem sido protagonista no movimento secundarista no estado de Goiás, 
em luta de uma educação pública, laica, gratuita e de qualidade social-
mente referenciada.

3 O ENSINO NAS ETAPAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDA-
MENTAL E MÉDIA

3.1 A Educação Infantil

A antiga Creche da Universidade Federal Goiás, hoje Departa-
mento de Educação Infantil (DEI), está localizada no Campus Samam-
baia – Campus II – na cidade de Goiânia, Goiás. Construída em 1989, 
somente iniciou seu funcionamento em 18 de fevereiro de 1991. Atual-
mente, o DEI atende 76 alunos, em período integral, matutino ou ves-
pertino, conforme necessidade da família e disponibilidade interna de 
vagas. Oferece possibilidade de matrícula para crianças de um a cinco 
anos de idade, nas opções de período integral, matutino ou vespertino, 
de segunda a sexta-feira, conforme o calendário acadêmico da institui-
ção. 

Desde janeiro de 2013 a antiga Creche passou a se chamar Uni-
dade de Educação Infantil da UFG, funcionando como órgão comple-
mentar do Cepae, e a partir da mudança no Estatuto da UFG e com 
aprovação do Regimento do Cepae, a unidade passou a se chamar De-
partamento de Educação Infantil (DEI). 
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A educação infantil no DEI se constitui como espaço de cons-
trução do conhecimento no qual se desenvolve diferentes projetos. A 
educação infantil apresenta sua proposta pedagógica com base nas dis-
cussões do coletivo de profissionais com planejamento definido confor-
me o plano de trabalho anual de cada grupo. Cada área é trabalhada em 
momentos específicos, nos quais são propostas às crianças atividades 
estruturadas. 

O DEI também se insere nas atividades acadêmicas da universi-
dade afirmando-se, desde 2006, como efetivo campo de observação e 
prática pedagógica para os estágios curriculares obrigatórios dos cur-
sos de licenciatura em educação física, pedagogia e outras licenciaturas. 
Também atua como espaço para o desenvolvimento de estágios curri-
culares não obrigatórios para algumas licenciaturas vinculadas à UFG e 
a outras universidades e faculdades da região metropolitana de Goiânia. 
Nesta modalidade, o DEI já acumula experiência de mais de 15 anos ca-
racterizando-se como importante espaço de formação e de experimen-
tação pedagógica para vários cursos oferecidos pela UFG. 

Fotografia 1 - Atividade no Departamento de Educação Infantil com a 
presença da família

Fonte: Repositório Digital do CEPAE/UFG
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4 O ENSINO FUNDAMENTAL (SÉRIES INICIAIS E FINAIS DO 1º 
AO 9º ANO)

O Cepae atende cerca de 260 alunos no ensino fundamental, di-
vidido em séries iniciais e finais. Cada fase conta com um coordena-
dor responsável por estudar e propor ações que visem contribuir com 
o trabalho docente e com a mediação pedagógica entre professor-aluno 
a partir de sua prática cotidiana, sobre temas ligados ao processo peda-
gógico.

As séries iniciais são constituídas do 1º ao 5º ano, com aulas regu-
lares no turno matutino, das 7h30 às 11h45. São destinadas 20 vagas por 
turma, para o 1º e 2º anos, sendo duas turmas em cada ano, e 30 vagas 
por turma para o 3º, 4º e 5º ano, com a mesma quantidade de turmas, 
totalizando cerca de 260 alunos. As aulas das séries iniciais, desde 2006, 
acontecem num prédio novo construído totalmente adaptado para as 
crianças menores desta etapa de ensino. 

No turno vespertino acontece o projeto “Ponto de Apoio”, desti-
nado aos alunos que apresentam dificuldades no processo de ensino-
-aprendizagem. Neste projeto os professores se organizam para atender 
as crianças com atividades complementares. Além disso, as séries ini-
ciais contam com os seguintes laboratórios: Laboratório de Matemáti-
ca, Laboratório Interdisciplinar de Formação de Conceitos (Labrinco), 
(Ciências Naturais, História e Geografia) e Laboratório de Estudos e 
Pesquisas em Linguagem e Infância (Lieplin), e um laboratório de in-
formática, destinados ao desenvolvimento de atividades diferenciadas 
com os alunos. 

As séries finais estão constituídas do 6º ao 9º ano, com aulas regu-
lares no turno matutino. No turno vespertino acontecem atendimentos 
organizados por disciplina, destinados aos alunos que apresentam difi-
culdades no processo de ensino-aprendizagem. 
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Fotografia 2 - Alunos das séries iniciais do ensino fundamental

Fonte: Repositório Digital do CEPAE/UFG

Fotografia 3 - Alunos das séries finais do ensino fundamental

Fonte: Repositório Digital do CEPAE/UFG
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4.1 O Ensino Médio

O ensino médio, da 1ª série à 3ª série, tem um formato diferenciado 
em comparação com outras escolas. É organizado em período semi-integral, 
com aulas do núcleo básico no turno matutino, das 7h30 às 12h30. No tur-
no vespertino são ofertadas as disciplinas do núcleo flexível (constituído por 
disciplinas eletivas obrigatórias e optativas que acontecem semestralmente). 

Para concluir o ensino médio no Cepae os estudantes devem cur-
sar ao final da 3ª série 480 horas de disciplinas eletivas. Aos alunos do 
ensino médio também são ofertados atendimentos para fins de reforço 
em cada disciplina, destinados aos que apresentam dificuldades no pro-
cesso de ensino-aprendizagem. 

Por fim, a conclusão do ensino médio no Cepae exige que os alu-
nos devam desenvolver um Trabalho de Conclusão de Curso (TCEM), 
com o objetivo de oportunizar aos discentes o contato com a iniciação 
científica, desenvolvendo projetos e iniciando a produção acadêmica. A 
disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso pertence à matriz curri-
cular do ensino médio sendo obrigatória para a sua conclusão. É oferta-
da desde o 1º ano do ensino médio.

Fotografia 4 - Alunos do ensino médio

Fonte: Repositório Digital do CEPAE/UFG
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4.2 O Estágio Supervisionado

O Cepae é um campo de estágio aos cursos de licenciatura na 
UFG. Os projetos de estágios desenvolvidos no Cepae são elaborados e 
efetivados pelos departamentos em conjunto com os Institutos/Facul-
dades correspondentes e são reconhecidos pelas coordenações de curso 
de Cepae/UFG, cabendo a cada departamento e/ou setor de apoio res-
ponsável viabilizar o acesso a documentos solicitados pelos estagiários.

 Cabe à Comissão de Estágio Curricular (CEC) articular a via-
bilidade dos estágios com as coordenações de curso e de estágio das 
diferentes unidades acadêmicas da UFG e de outras instituições conve-
niadas, bem como acompanhar as atividades desenvolvidas neste Cen-
tro, em consonância com as orientações da coordenação de estágios da 
Prograd/UFG. 

Na elaboração dos referidos projetos, é observada a especificidade 
de cada curso, bem como considerado o fato de o Cepae/UFG ser uma 
unidade de educação básica, que se apresenta como campo de estágio. 

Fotografia 5 - Estagiários da Faculdade de Nutrição no Cepae/UFG

Fonte: Repositório Digital do CEPAE/UFG
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4.3 A Extensão

A extensão no Cepae é entendida como um processo educativo, 
cultural e científico que viabiliza e propõe ações voltadas para a educa-
ção do cidadão. Dessa forma, oportuniza um espaço de produção de 
novos saberes nas várias áreas do conhecimento, enquanto articulada 
com o ensino e a pesquisa, numa concepção transformadora e crítica.

Fotografia 6 - Projeto de extensão Festa Junina do Cepae

Fonte: Repositório Digital do CEPAE/UFG

4.4 A Pesquisa

Os projetos de pesquisa são realizados por pesquisadores do Ce-
pae, bem como de outras Unidades Acadêmicas da UFG e demais Ins-
tituições de Ensino Superior. Têm como objetivo desenvolver pesquisas 
que contribuam para a produção científica nas diversas áreas do conhe-
cimento, em especial, as que dizem respeito à educação básica.
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4.5 A Pós-Graduação

 Os cursos de pós-graduação lato sensu oferecidos pelo 
Cepae têm o propósito de proporcionar um espaço de formação 
continuada sobre a prática profissional crítica e reflexiva ante os 
problemas enfrentados no cotidiano escolar articulando ensino, 
pesquisa e o conhecimento da necessidade de constante aprimo-
ramento. Atualmente é ofertado o curso de especialização em 
Linguística Aplicada. 

4.6 O Mestrado Profissional em Ensino na Educação Básica

 O Cepae possui um programa stricto sensu, o Mestrado Pro-
fissional em Ensino na Educação Básica, com seleção de turmas 
anualmente com edital previsto para o segundo semestre. O curso 
tem como propósito qualificar profissionais que atuam no contexto 
de ensinos fundamental e médio, focalizando aspectos constitutivos 
do sistema escolar. 

O intuito do programa é preparar esses profissionais para 
a pesquisa aplicada em ensino na educação básica, a fim de que 
possam construir uma reflexão crítica pautando-se na prática pro-
fissional e, consequentemente, contribuir com ações que visem im-
pactar o sistema educacional no qual estão envolvidos. A seleção 
da 1ª turma do PPGEEB/CEPAE/UFG foi realizada no início do 
ano 2013. 

Fotografia 7 - Aula inaugural de turma do Mestrado Profissional em 
Ensino da Educação Básica, no PPGEEB/CEPAE/UFG



29CEPAE/UFG – 50 ANOS DE HISTÓRIA

Fonte: Repositório Digital do CEPAE/UFG

4.7 A Revista Polyphonía
A revista do Cepae, antes intitulada Revista Solta a Voz e atual-

mente Polyphonía, se traduz em um compêndio de artigos. Estes artigos 
podem ser escritos por professores desta e demais Unidades da UFG, 
bem como de outras instituições. Os textos acadêmicos são agrupados 
por temáticas desenvolvidas semestralmente. A revista pode ser acessa-
da em: http://www.cepae.ufg.br/pages/9742. 

Figura 1 – Capa da Revista Poly-
phonía

Fonte: Repositório Digital do CEPAE/UFG
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4.8 À guisa de uma conclusão daquilo que nos move...

O Cepae/UFG integra, como dissemos, juntamente com mais 16 
outras entidades, o Conselho Nacional dos Dirigentes das Escolas de 
Educação Básica das Instituições Federais de Ensino Superior (Condi-
cap). Apresenta uma singularidade nesse Conselho por ter uma Unida-
de de Educação Básica em que a maioria de seus docentes está na carrei-
ra do Magistério Superior (MS), enquanto nas outras instituições os do-
centes estão na carreira do Ensino Básico Técnico Tecnológico (EBTT). 

Se outrora o objetivo central de fortalecimento dessas instituições 
foi o de se terem locais privilegiados para o desenvolvimento de novas 
práticas pedagógicas, o preparo organizado e supervisionado de futuros 
docentes para a política de revigoramento das licenciaturas e dos cursos 
de pedagogia, hoje a função social dessas instituições vai muito além 
disso, pois cada uma delas possui suas especificidades no que se refere à 
tríade ensino-pesquisa-extensão.

O crescimento da Universidade Federal de Goiás, com a implan-
tação do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 
das Universidades Federais (Reuni) e a aprovação do Estatuto e Regi-
mentos, indica novos caminhos e desafios a serem seguidos pelo Cepae. 

Diante desse movimento, acreditamos que o Cepae não deve ficar 
à mercê de políticas internas e externas que não reconheçam sua função 
social na sociedade goiana e do Brasil, principalmente pelo trabalho de-
senvolvido pela sua comunidade nas atividades de ensino (etapas, níveis 
e modalidades), de extensão e de pesquisa. 

 Necessário se faz, portanto, uma Política de Educação Básica do 
Cepae que vá ao encontro de nossos interesses e de nossas demandas, 
e isto implica uma lógica diferente da que vem sendo materializada 
ultimamente, não só pela UFG, mas também pelo Ministério de Pla-
nejamento e Orçamento e Gestão (MPOG) e Ministério da Educação 
(MEC), que se reflete em exigências para a solução de problemas rela-
cionados à educação básica, sem a devida contrapartida para essa solu-
ção. 
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Exemplos disso são o encerramento do Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) e a implementação do Progra-
ma de Residência Pedagógica, ações que integram a Política Nacional de 
Formação de Professores e tem por objetivo, segundo o MEC, induzir 
o aperfeiçoamento do estágio curricular supervisionado nos cursos de 
licenciatura, promovendo a imersão do licenciando na escola de educa-
ção básica, a partir da segunda metade de seu curso. 

Tais programas não respondem ao princípio defendido por nós, 
de escola pública estatal, uma vez que seguem a agenda dos “reforma-
dores empresariais”. Agenda de jaez privatista e neotecnicista com im-
portante inserção nos Conselhos, na indicação de assessores, legitima-
ção de ministros e secretários de educação, com inserção nas Câmaras 
Legislativas, orientando de maneira proeminente na definição das po-
líticas públicas educacionais, como podem ser evidenciados nas arti-
culações pela aprovação da Reforma do Ensino Médio e da construção 
da Base Nacional Curricular Comum (BNCC) capitaneadas pelo Todos 
pela Educação e Movimento pela Base, ou ainda nas propostas e en-
saios de terceirização via Organizações Sociais na rede pública estadual 
de Goiás e de forma contundente na expansão de grupos empresariais, 
concentrando o controle, de viés monopolista, sobre as redes de ensino 
privado no país. 

Portanto, para uma boa organização do trabalho pedagógico do 
Cepae é necessário que atendamos a comunidade cepaeana como um 
todo para além das questões internas, mas principalmente, nas questões 
que estão presentes na conjuntura e na sociedade, como a segurança in-
terna e externa. É importante destacar que o Cepae tem sido protagonis-
ta, juntamente com várias unidades da UFG e entidades de formação de 
professores, na defesa de uma formação de professores que vá ao encon-
tro das necessidades atuais destes trabalhadores, principalmente no que 
se refere à sua qualificação e melhores condições de trabalho e salários.

E é com este espírito que o Cepae continuará levantando a ban-
deira de luta de uma educação pública, gratuita, laica e de qualidade 
socialmente referenciada.
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GRÊMIO DAMIANA DA CUNHA: UMA 
ANÁLISE TEÓRICA E EMPÍRICA DAS 

TRANSFORMAÇÕES NO CEPAE

Isadora Malveira Oliveira1

Stefany Monteiro Peixoto2

Resumo: O presente trabalho discorre, após a contextualização 
das agremiações no Brasil, sobre a história do Grêmio Damiana da 
Cunha, do colégio Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação 
(Cepae), UFG, com dados obtidos a partir de registros de sua ata de 
reuniões e de vivências de atuais e ex-alunos, discutindo as mudanças 
em sua organização ao longo do tempo, a atuação e aprendizado de seus 
integrantes na ocupação da instituição de ensino ocorrida em 2016, 
contra a PEC 241/55, que congela os investimentos do governo federal 
na saúde e na educação por 20 anos, sendo vanguarda no movimento de 
ocupações de universidades no estado.

1 INTRODUÇÃO

Acredita-se que no Brasil o surgimento das agremiações tenha 
ocorrido juntamente com os grandes estabelecimentos de ensino se-
cundário, desempenhando papel relevante na formação de acadêmicos 
desde seus primórdios (GOVERNO DO PARANÁ [s.d.]). No entanto, 

1  Aluna do 3º ano do ensino médio do Cepae-UFG. E-mail: malveiraisadora06@gmail.com
2  Ex-aluna do Cepae-UFG. E-mail: stefany.m.peixoto@gmail.com



34 Isadora Malveira Oliveira | Stefany Monteiro Peixoto

historicamente, a primeira manifestação de estudantes em nosso país é 
datada de 1710, ano em que discentes de colégios religiosos e conventos 
no Rio de Janeiro se revoltaram contra franceses que haviam invadido 
a cidade. 

Há também relatos da participação estudantil ativa em campa-
nhas a favor da Abolição da Escravatura, Proclamação da República, 
Guerra de Canudos, Sabinada e Revolução Farroupilha (SCORSOLINE, 
AILTON BUENO; MOURA, MARCINELE ROSA LEANDRO; SANC-
TIS, 2006).

Um grêmio estudantil pode ser definido como uma organização 
autônoma composta e regida por estudantes de primeiro e segundo 
graus, vinculados a uma mesma instituição de ensino, que representa os 
seus interesses e possibilita debates relacionados a questões acadêmicas, 
sociais, culturais, cívicas e esportivas, objetivando melhorias no am-
biente escolar e fora dele. Além disso, é um importante componente do 
movimento estudantil, uma vez que permite a interação e organização 
dos secundaristas e suas pautas para o desenvolvimento de lutas locais, 
sendo assim também responsável por suas conquistas (BRASIL, 2010).

Dentro destas organizações, os discentes têm experiências que 
possibilitam que adquiram conhecimento a respeito de si mesmos e 
do ambiente que os cerca, uma vez que desempenham papéis em que 
desenvolvem sua responsabilidade, maturidade, autonomia, organiza-
ção, cooperação, eloquência, retórica, ampliam seu círculo social, etc. 
(MARTINS; DAYRELL, 2013).

 Ainda sobre o assunto, o pesquisador Francisco Martins (2010), 
que colheu informações sobre a participação estudantil no grêmio de 
uma escola pública de Contagem, afirma:

No que diz respeito às experiências participativas, tanto 
ocorridas na escola quanto fora da escola, é indubitável seu 
caráter educativo. Viagens, passeatas, reuniões, conferências, 
dentre outras atividades, têm um componente fortemente li-
gado à prática. Aprende-se a falar em público no ato da fala, 
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a organizar a lista do ônibus, a buscar por um carro de som, a 
escrever um panfleto, a compor uma palavra de ordem. Nes-
se aspecto, os próprios estudantes ressaltaram que tais apren-
dizados ultrapassam a teoria.

As agremiações tiveram sua legalidade garantida em 1985 com 
a Lei nº 7.398, conhecida como a Lei do Grêmio Livre, que devolveu 
e assegurou aos estudantes seu direito de manifestação e mobilização 
política, após anos de intensa repressão e perseguição durante o período 
da ditadura militar no Brasil (1964-1985), principalmente após a edição 
do Ato Institucional nº 5 (AI5), que levou à paralisação e extinção de 
organizações estudantis, bem como à prisão e exílio de muitos de seus 
líderes (ROSA; MOURA, 2009).

A lei discorre brevemente sobre sua estrutura e funcionamento:

Art. 1º § 2º A organização, o funcionamento e as atividades 
dos Grêmios serão estabelecidos nos seus estatutos, aprova-
dos em Assembléia Geral do corpo discente de cada estabele-
cimento de ensino convocada para este fim. § 3º A aprovação 
dos estatutos e a escolha dos dirigentes e dos representan-
tes do Grêmio Estudantil serão realizadas pelo voto direto e 
secreto de cada estudante observando-se, no que couber, as 
normas da legislação eleitoral. (BRASIL, 1985).

Frequentemente, os grêmios são compostos por uma diretoria, 
que apresenta um presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, e 
diretores responsáveis por diferentes categorias de atuação, como cul-
tura, esporte, relações externas, etc. Para a eleição da diretoria ocorre 
uma votação direta e secreta para as chapas previamente formadas pelos 
estudantes, as quais apresentam suas respectivas propostas. As decisões 
são tomadas em assembleias gerais, conselhos de representantes de tur-
mas, e reuniões específicas da diretoria (BRASIL [s.d.]).

Por outro lado, devido às especificidades de cada instituição, que 
são relevantes para a elaboração do estatuto de cada agremiação, são 
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encontradas divergências em suas organizações, como é possível encon-
trar ao longo dos anos no grêmio do Centro de Ensino e Pesquisa Apli-
cada à Educação (Cepae), antigo Colégio Aplicação. 

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Grêmio Damiana da Cunha - Cepae - UFG

As informações obtidas a respeito da história de nosso grêmio 
foram obtidas a partir de uma pesquisa na Ata das reuniões, e da análise 
das memórias e experiências empíricas das escritoras deste texto. A Ata 
tem seu primeiro registro datado de 15 de maio de 1997, contudo, não 
há clareza sobre integrantes, data ou contexto do surgimento da agre-
miação. 

Por muito tempo a organização do grêmio Damiana da Cunha 
ocorreu como supracitado, com uma diretoria eleita pelos estudantes 
com integrantes com papéis específicos, contudo, desde 2015, inspira-
dos pelas ocupações do movimento secundarista no estado de Goiás em 
protesto à passagem da gestão de escolas para as Organizações Sociais 
(OSs), houve a tentativa de torná-lo horizontal, sem que haja cargos, 
visando à participação direta de todos os alunos interessados. 

O grêmio é composto pelos estudantes que frequentam as reu-
niões e colaboram para a discussão das pautas. Para tal, atualmente, as-
sembleias gerais são marcadas quando há questões a serem discutidas, 
sendo estas – as assembleias - os principais cenários de tomada de de-
cisões.

O nome da nossa agremiação homenageia Damiana da Cunha, 
filha de um chefe Caiapó e afilhada de um governador, que viveu entre 
1779 e 1831, e é descrita como “uma heroína amável, que fazia a me-
diação entre índios e colonizadores sem fazer uso da violência” nas his-
tórias do município de Mossâmedes, localizado no sudoeste de Goiás, 
região que na época tinha como objetivo a “pacificação e evangelização 
dos indígenas” (JULIO, 2015; NASCIMENTO, 2008).
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É creditado à Damiana o afastamento da possibilidade de exter-
mínio da população dos Caiapós enquanto esteve viva, o que não foi 
possível para outras etnias como os Acroás, Carijós, Javaés e Naudós, 
que encontraram seu fim na colonização portuguesa (NASCIMENTO, 
2008). Apesar disso, muitas críticas podem ser feitas a tal “pacificação” 
e “evangelização” dos povos indígenas, pois estes termos mascaram a 
realidade de exploração e extinção de inúmeros povos e culturas.

Nossa sede se localiza no térreo do prédio em que atualmente 
ocorrem as aulas para os estudantes do 6º ano do ensino fundamental 
ao 3º ano do ensino médio, ou seja, a segunda fase. Sua decoração se 
modifica de acordo com a vontade e espontaneidade dos discentes, que 
trabalham juntos na construção de sua nova aparência quando julgam 
necessário. Igualmente à Ata, a sede é carregada de informações e histó-
rias, trazendo imensuráveis memórias para atuais e ex-alunos que nela 
adentram. 

Esta organização tem sua ação voltada a todos os assuntos con-
siderados relevantes pelos acadêmicos. As pautas discutidas até hoje se 
mostraram extremamente diversas, e dentre elas podem ser menciona-
das a utilização do espaço escolar, a quantidade de votos destinada aos 
alunos nos Conselhos Diretores, relação professor-aluno, etc.

Claro que nem todas as reivindicações tiveram êxito, porém, 
também é diversificada a abrangência das conquistas de nosso grêmio, 
bem como as ocasiões em que foi possível ocorrer a mobilização do 
corpo discente. Foram desenvolvidas atividades que englobam aspectos 
como comunicação, relações exteriores, arte, cultura e debates de cunho 
político. 

Os principais meios de comunicação, que contavam com colabo-
ração ativa dos membros do grêmio, eram a rádio e o jornal, que vei-
culavam informações a respeito do cotidiano dos acadêmicos e notícias 
relevantes para eles. Infelizmente, ambos tiveram suas atividades parali-
sadas apesar de sucessivas tentativas de reabertura.

O primeiro jornal a ser criado foi o Boca Maldita, que com o tem-
po parou de ser publicado. Contudo, em setembro de 2014, com um 
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projeto que contou com a colaboração de professores, o jornal foi rea-
berto, sendo nomeado A Volta do Boca Maldita, que também teve suas 
atividades interrompidas. Em setembro de 2016 houve outra tentativa 
de publicação, que recebeu o nome de Macacada News, escolhido pelos 
estudantes em uma votação online, que faz referência aos macacos-pre-
go que habitam a região do Campus Samambaia.

No âmbito cultural, temos os Momentos Culturais, que ocorrem 
uma vez por mês, nos quais os intervalos de recreio, que têm duração de 
30 minutos, são estendidos para uma hora. Este espaço foi criado para 
que os discentes pudessem realizar manifestações culturais e artísticas 
de todos os gêneros.

Com o mesmo intuito e com enfoque musical, temos o Cajuína, 
uma sigla para “Canções Juvenis Interpretadas no Aplicação”, no qual os 
acadêmicos, individualmente ou em grupos, se apresentam. O evento se 
tornou conhecido na UFG e passou a receber atrações de ex-alunos e da 
comunidade fora da universidade, entretanto os estudantes ainda têm 
prioridade quando demonstram interesse em se apresentarem.

2.2 A ocupação do Cepae

Os anos de 2015 e 2016 foram de grande importância para a agre-
miação, pois determinaram grandes mudanças em sua organização e na 
relação dos estudantes entre eles e sua vivência no colégio. As ocupações 
de escolas públicas do estado não somente inspiraram a nova confor-
mação do grêmio, como criaram uma nova atmosfera que impulsionou 
o movimento estudantil secundarista no Cepae. Com as ocupações das 
escolas estaduais em 2015 pelo movimento dos Secundaristas em Luta 
contra as Organizações Sociais (OSs), empresas que passariam a gerir 
as escolas estaduais goianas, os estudantes do Cepae que participaram 
trouxeram para a escola uma nova visão acerca da organização estudan-
til e da capacidade de sua ação. 

O movimento dos Secundaristas em Luta era autônomo e hori-
zontal, com todas as decisões tomadas em assembleia em que somente 
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estudantes de nível básico podiam votar, para garantir assim o protago-
nismo dos secundaristas e evitar o uso da luta de maneira oportunista 
por entidades ou partidos políticos. Essa maneira de se organizar dos 
secundaristas inspirou os alunos do Cepae, que transformara o grêmio, 
que em 2015 passou a se organizar de maneira colegiada, não tendo 
líderes ou presidentes, em que cada estudante se autorrepresentava.

Um dos momentos únicos da atuação do grêmio estudantil foi 
durante a ocupação do Cepae, que se sucedeu em 2016, contra a PEC 
241, que congela os investimentos do governo federal na saúde e na edu-
cação por 20 anos. O Cepae foi vanguarda no movimento de ocupação 
das universidades em 2016, após essa ocupação dezenas de outros pré-
dios da UFG também foram ocupados. 

A Ocupa Cepae, como foi denominada pelos estudantes, contou 
principalmente com a participação de discentes da segunda fase (6º ano 
do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio), mas também da 
primeira fase (1º ao 5º ano do ensino fundamental), e com a colabora-
ção de professores que simpatizavam com o movimento. Durante todo 
o tempo foi deixado extremamente claro que o protagonismo era e é 
dos estudantes, uma luta por legitimação, já que muitas pessoas contra a 
ocupação alegavam que os estudantes estavam sendo manipulados por 
partidos políticos.

Muitos dos ensinamentos trazidos pela ocupação foram descri-
tos na página “Ocupa Cepae”, no Facebook, em relatos dos estudantes. 
Alguns deles serão aqui transcritos para a maior fidelidade a todos os 
sentimentos tão latentes na época.

Ao enxergar a ocupação como um espaço de aprendizado e co-
nhecimento, pode-se ver, através do relato presente na página Ocupa 
Cepae, o aprendizado em relação à igualdade de gênero que os estudan-
tes tiveram no período da ocupação, que durou 21 dias:

No primeiro dia de ocupação já criamos nossas comissões. 
Depois que todos se inscreveram fomos confirmar os inte-
grantes de cada uma, e uma decepção: a comissão de cozi-



40 Isadora Malveira Oliveira | Stefany Monteiro Peixoto

nha estava formada por mais de 15 pessoas, mas as mais de 
15 pessoas eram meninas. Logo após a leitura dos nomes na 
assembleia, as meninas reclamaram sobre a ausência de me-
ninos na comissão e alguns deles argumentaram dizendo que 
não sabiam cozinhar, e as meninas responderam: “Isso não 
é desculpa, vamos aprender, nós ensinamos!”. E aqui está o 
resultado, meninos e meninas juntos cozinhando no CEPAE. 
Na nossa cozinha tem homem e tem mulher. Ocupação é 
aprendizado, em todos os sentidos!

Através desse relato, que segue com foto de meninos e meninas 
na cozinha do Cepae podemos perceber que a ocupação é sim um local 
de desconstrução, a partir da mudança da percepção das relações de 
gênero. Outro relato importante é o da aluna Isadora Malveira, que em 
seu perfil pessoal do Facebook, analisou, após a desocupação, a relação 
dela e de seus amigos com os trabalhadores da cozinha, limpeza e segu-
rança do Cepae:

Um dos objetivos da ocupação foi conscientizar a população 
sobre a PEC 241/55, a Lei da Mordaça e sobre a medida pro-
visória do ensino médio. Mas, antes de promover os debates 
sobre isso, era necessário que todos que estavam na Ocupa 
CEPAE soubessem realmente do que se tratava o movimento.
Nós nos tornamos os responsáveis pela limpeza e cozinha do 
CEPAE de maneira integral, mas os funcionários iam para 
o colégio, batiam ponto e lá dentro faziam o que queriam, 
menos trabalhar, o trabalho era nosso.
De qualquer maneira, eles participavam da ocupação, nós 
passávamos o dia juntos, e levou um tempo até que todo 
mundo percebeu que para os funcionários, que são terceiri-
zados, nós não explicamos o motivo da luta.
E um dos momentos mais valiosos da ocupação inteira foi 
quando fizemos uma roda de conversa com o pessoal da co-
zinha, limpeza e segurança. Se o objetivo era deixar claro o 
que é a PEC 241/55 para todos, isso deveria começar dentro 
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da Ocupa. E foi ótimo, o debate se expandiu, falamos da PEC, 
do Escola sem partido, mas falamos também de respeito, de 
consideração, de educação.
Foi constrangedor perceber que muitos de nós em dias leti-
vos normais muitas vezes nem um “bom dia” dávamos aos 
funcionários que trabalham no CEPAE há tanto tempo. A 
percepção dos serviços prestados a nós se transformou. Ima-
ginar que a escola já vai estar limpa, que o lanche já vai estar 
pronto, é meio surreal, eu sinto que é uma obrigação nossa 
cuidar da limpeza, da louça.
Foi um momento importante que todos nós tivemos. Ouvir 
os funcionários falando e rever a nossa postura dentro da 
escola, ver que não adianta ocupar sendo que nem o nome 
de pessoas que trabalham no Cepae há anos nós sabíamos 
direito, ahhh! Esse momento foi precioso. E serviu para nos 
deixar aptos para construir a relação danada de boa que 
construímos. Tô numa saudade de todo mundo!!

O Cepae ocupado permitiu que os alunos analisassem como lida-
vam com os funcionários da escola que viam todos os dias, como aponta 
a aluna. Percebe-se o alto teor afetivo do texto, evidenciando os laços 
formados entre funcionários e alunos.

O último relato selecionado foi um postado pela página Ocupa 
Cepae no dia 8 de novembro de 2016, quando o Cepae ainda estava ocu-
pado. Trata-se de um recado aos professores, que no dia seguinte parti-
cipariam de uma assembleia para decidir se deflagrariam greve ou não:

RECADO AOS PROFESSORES PARA A ASSEMBLEIA DE 
AMANHÃ (08/11/2016)
Nos foi dito desde o primeiro dia de ocupação frases como 
“vocês estão dando aula para os professores”, “vocês são 
exemplo de coragem e luta”, “os alunos estão mostrando 
como é que se deve fazer”. Ouvir isso de professores que ad-
miramos desde a alfabetização foi um orgulho sem tamanho 
para nós.
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Pois bem, se estamos dando exemplo, se estamos dando 
aula, sejam bons alunos. Alunos que aprendem, alunos que 
ouvem, pensam e agem de maneira crítica! Sigam o nosso 
exemplo que vocês elogiam, admiram e qualificam.
O que se deve fazer agora é lutar, e isso já começamos a fazer, 
é inegável. Essa greve já deveria ter saído, os professores to-
dos deveriam estar nas ocupações de maneira ativa e inteira.
É necessário coragem, é necessário força, é necessário posi-
cionamento efetivo. Os seus alunos estão aqui hoje chaman-
do vocês, clamando por ação, porque acreditam na força e 
capacidade de vencermos essa luta juntos.
Esperamos hoje um posicionamento, esperamos hoje uma 
posição combativa, esperamos hoje que vocês sigam o nosso 
exemplo. Hoje é a avaliação final das aulas que estamos dan-
do, é hoje a prova de vocês. Esperamos do fundo de nossos 
corações que vocês passem, mas não será só do ano de 2016 e 
sim dos próximos vinte que virão. Lutem conosco, assumam 
suas posições!
E claro, não tem arrego!

No texto, várias características do movimento dos Secundaristas 
em Luta ficam claras. A intransigência juvenil, de pessoas que ainda não 
foram corrompidas pela burocracia, de adolescentes que, ao identifica-
rem um problema, se organizam para barrá-lo, exigindo ação. A greve 
não foi deflagrada e no dia da assembleia a maioria dos professores de-
cidiu que ela deveria ser fechada, sem a presença dos alunos. A carta 
em questão foi lida pelos próprios estudantes, que adentraram todos à 
assembleia, demonstrando mais uma vez a força e impulsividade dos 
movimentos. 

Depois da ocupação, até os dias de hoje, o grêmio vem enfren-
tando dificuldades para se manter, é o período que fica conhecido como 
“ressaca” no movimento social. Atualmente o grêmio enfrenta proble-
mas de mobilização e organização, porém, o Cepae tem muitos alunos 
e essa nova geração, desde os menores ainda na alfabetização, vivenciou 
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a ocupação, cada um de um jeito, e motivos para lutar nunca faltam, 
então a resistência sempre se faz presente.

3 CONCLUSÃO

O ambiente escolar é um espaço de construção de inúmeros sa-
beres que jamais se limitam às matérias em sua grade curricular, sendo 
de suma importância para a formação social dos estudantes. É na esco-
la que, muitas vezes pela primeira vez, através de vivências é possível 
começar a entender a riqueza da diversidade de costumes, culturas e 
valores que nos cercam, tornando-a um lugar privilegiado e único para 
a formação de sujeitos pensantes, críticos, empáticos e respeitosos.

Organizações como um grêmio estudantil acrescentam experiên-
cias que, com acertos ou erros, individualmente e em coletivo, contri-
buem enormemente para a aquisição de conhecimentos e consolidação 
de várias capacidades e qualidades que corroboram para que estes es-
tudantes possam ser cidadãos que podem fazer a diferença através de 
suas ações. 

Com a trajetória de mobilização de nossa agremiação podemos 
concluir que a luta, bem como o movimento estudantil em si, não termi-
na por aqui. Cabe a nós no momento não deixar que nossa organização 
se estagne, buscando sempre estar abertos a novas possibilidades. O que 
contamos hoje se tornará apenas uma memória para os próximos aca-
dêmicos a contribuírem com a história.

Novos integrantes do grêmio virão, renovando-o de todas as ma-
neiras, e assim como nós, deixarão os registros de suas ações, falhas e 
êxitos. A agremiação definitivamente contribui para que o Cepae seja, 
cada vez mais, “asas” para seus estudantes, pois, parafraseando Rubem 
Alves, as escolas que são asas encorajam o voo, enquanto as que são 
gaiolas desencorajam essa arte e aprisionam seus pássaros, seus alunos; 
e com as vivências percebemos que o voo não poderia nos ser ensinado, 
mas apenas encorajado. 
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ANEXOS

Fonte: Repositório Digital do CEPAE/UFG.
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Resumo: O presente capítulo visa apresentar um resgate do his-
tórico da psicologia escolar no Cepae, que conta com profissionais da 
psicologia desde a década de 1970, e também descrever as práticas e 
os desafios atuais. Dentre as atividades exercidas por esses profissionais 
ao longo dessa história é possível destacar: acompanhamento de alu-
nos, orientação e formação de professores, participação em conselhos 
de classe, projetos de educação sexual e de orientação vocacional. Evi-
denciando as continuidades e descontinuidades nesse processo é pos-
sível observar atualmente que novas ações foram inseridas e algumas 
dessas atividades permanecem sendo desenvolvidas, porém, eventual-
mente com perspectivas diferentes. Destacam-se como ações atuais: 
orientação a alunos e professores, projetos de orientação profissional e 
orientação familiar e rodas de conversa. Dentro da estrutura do Cepae, 
os profissionais da psicologia já foram integrantes do Serviço de Orien-

1  Psicóloga e licenciada em Psicologia pela Universidade de Brasília. Especialista em Docência 
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medeiros10@gmail.com

2  Graduado em Psicologia (UFG). Especialista em Educação Inclusiva com ênfase no AEE 
(Faculdade Brasileira de Educação). Especialista em Psicoterapia Analítico-Comportamental 
(Instituto Goiano de Análise do Comportamento). Mestre em Psicologia pela UFG. Psicólogo 
escolar do Cepae. E-mail: thales@ufg.br
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tação Escolar (SOE); do Setor de Apoio à Ação Pedagógica e hoje fa-
zem parte do Setor de Desenvolvimento de Ações Pedagógicas (Sedap). 
Apesar das diferentes nomenclaturas, esses setores têm como proposta 
um trabalho em equipe com outros profissionais, como assistente social, 
pedagogo e técnicos em assuntos educacionais. Observa-se a constru-
ção de uma perspectiva crítica de psicologia escolar no Cepae que busca 
romper com uma lógica de culpabilizar o aluno pelo fracasso escolar e 
que pense sobre a multiplicidade de fatores envolvidos no processo de 
escolarização, considerando o caráter histórico e social dos sujeitos e as 
contradições que permeiam a escola e o processo educativo. Contudo as 
maiores demandas ainda são tradicionais e individualizantes, intrínse-
cas ao modelo educacional hegemônico. 

Palavras-chave: Psicologia Escolar. Atuação. Prática Profissional. 
Desafios.

1 HISTÓRIA

O Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Univer-
sidade Federal de Goiás (Cepae/UFG), antigo Colégio de Aplicação, é 
uma instituição pioneira em psicologia escolar no estado de Goiás e até 
mesmo no Brasil, pois conta com a atuação de profissionais da psicolo-
gia pelo menos desde 1973.

A relação entre psicologia e educação no Brasil é marcada, his-
toricamente, por um viés adaptacionista em que a psicologia confir-
mava através de testes e outras formas de avaliação a incapacidade dos 
que acabavam excluídos da escola, sem questionar a natureza do que é 
ensinado, a maneira como tradicionalmente se ensina e as suas conse-
quências sociais e humanas, ou seja, sem refletir sobre a escola como 
um todo, sobre o processo educativo, mas individualizando queixas e 
problemas.

Na década de 1970, década em que se inicia a história da psicolo-
gia no Cepae, em nível nacional, principalmente no estado de São Paulo, 
começam as discussões que questionavam a atuação da psicologia na es-
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cola estabelecida até então. Esses questionamentos originaram também 
desestabilização e insegurança na atuação em psicologia escolar, pois 
os procedimentos convencionais não respondiam mais com eficácia às 
demandas do contexto. Surgem aí, também, reivindicações pela ressig-
nificação da relação da psicologia com a sociedade que culminaram 
com o surgimento de novas áreas de formação e atuação (BARBOSA; 
MARINHO-ARAÚJO, 2010).

Patto (1984), em levantamento realizado na prefeitura de São 
Paulo no ano de 1977, destaca que vários psicólogos estavam sendo 
contratados para exercerem a função de psicólogos escolares, buscando 
o contexto para sua ação não mais nas clínicas, mas nas escolas que in-
tegram a rede pública de ensino. 

No Cepae, o documento mais antigo em que a atuação da psico-
logia é evidenciada data de 1973 e são as “Diretrizes Básicas do Serviço 
de Orientação Educacional do Colégio de Aplicação da Faculdade de 
Educação da UFGO”, nas quais o psicólogo aparece como integrante 
efetivo da equipe, junto a orientadores educacionais, coordenadores de 
turma e assistente social. Entendemos, então, que o Serviço de Orien-
tação Educacional (SOE) foi o primeiro setor ao qual os psicólogos do 
Cepae estiveram vinculados dentro da instituição.

O SOE foi criado pela Resolução nº 02/71 para coordenar a 
Orientação Educacional no Colégio de Aplicação, onde se compreendia 
a Orientação Educacional como “o conjunto de relações estabelecidas e 
atividades realizadas por meio das quais se criam as condições para que 
os alunos façam opções e ajustamentos inteligentes”. Estavam previstos 
dois planos de atuação para o SOE: o de ação integrada, que diz respeito 
a ações educativas planejadas, executadas e avaliadas em conjunto com 
a equipe de educadores; e o de ação direta, que era um trabalho desen-
volvido individualmente com os alunos. 

A Orientação Educacional era vista nesse documento como um 
processo de esclarecimento e assistência com caráter preventivo, apon-
tando que casos que necessitassem de psicoterapia deveriam ser enca-
minhados para órgãos habilitados para tal, demonstrando assim estar 
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em consonância com as discussões nacionais de que a escola não é lugar 
para atuação em psicologia clínica.

Dentre os objetivos do SOE destacamos: ser órgão integrante de 
toda atividade educativa; exercer junto à direção do colégio uma função 
crítica por meio de reflexão das atividades educativas realizadas; atuar 
junto aos alunos incentivando seu desenvolvimento, auxiliando em suas 
escolhas e promovendo o reajustamento dos alunos que apresentassem 
problemas; e ser campo de estágio. 

No organograma do Colégio de Aplicação, conforme aparece no 
relatório de atividades do Colégio de Aplicação de 1974, o SOE aparece 
vinculado diretamente à direção, sendo composto por três divisões: a 
Divisão de Orientação Ocupacional, a Divisão de Orientação Escolar, 
que eram compostas por pedagogas, e a Divisão de Aconselhamento; 
esta última composta pela profissional da área de psicologia que naquele 
momento tinha o cargo de professor do ensino médio. As atividades de 
orientação escolar e ocupacional/vocacional eram realizadas pelas pe-
dagogas que tinham formação em orientação educacional.

A Divisão de Aconselhamento tinha como finalidade:

• realizar o aconselhamento psicopedagógico aos alunos que ti-
verem necessidade;

• identificar os casos que necessitam de cuidados especiais e en-
caminhá-los a órgãos especializados;

• ajudar, quando necessário e solicitados, os professores e fun-
cionários do Colégio em face de problemas de ajustamento ao 
Colégio.

Dentre as atividades realizadas na Divisão de Aconselhamento 
pela psicóloga no ano de 1974, a partir dos registros encontrados no 
arquivo da instituição, destacamos: 91 atendimentos a alunos encami-
nhados, 22 atendimentos por demanda espontânea, 37 entrevistas de 
orientação com os pais, 11 avaliações intelectuais, 8 exames de psico-
motricidade, 5 avaliações de personalidade, 6 encaminhamentos à neu-
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rologista. A psicóloga considera em seu relatório que 55 desses casos 
foram concluídos, justificando que os outros não foram em virtude do 
excessivo número de alunos, por alguns casos necessitarem de acom-
panhamento mais prolongado e ainda pela falta de tempo dos próprios 
alunos. Esses números apontam para uma atuação com perspectiva 
mais individual e focada no aluno.

Contudo, em consonância com as discussões nacionais a respeito 
da psicologia escolar que propõem a escola como um todo como ob-
jeto de ação do psicólogo e não apenas o aluno individualmente, esse 
mesmo relatório aponta outras ações desenvolvidas pela psicóloga que 
poderíamos classificar como ações mais institucionais, como: diálogo, 
orientação e formação com os professores dos alunos atendidos; reu-
niões com a direção, entrevistas com professores; participação em con-
selhos de classe; participação em sessões de coordenação; observação 
de aulas; discussão de casos com a equipe do SOE; assessoramento às 
estagiárias; “intervenção sócio emocional” com turma do ensino mé-
dio através de sensibilização dos alunos, leitura de textos e entrevistas 
com alunos e professores; e “orientação sobre namoro e sexo” com uma 
turma do ensino fundamental através de sensibilização, reflexão e le-
vantamento de dúvidas para posterior orientação utilizando vídeos em 
parceria com professor de biologia.

Alguns anos mais tarde, em 1977, de acordo com o relatório do 
Colégio de Aplicação daquele ano, a psicóloga que compunha a divisão 
de aconselhamento se enquadrava na categoria funcional de psicóloga 
e não mais na carreira de professor do ensino médio. Nesse ano o SOE 
passa a contar com assistente social, profissional que ao longo dessa his-
tória desenvolveu muitos trabalhos em conjunto com as profissionais de 
psicologia.

O relatório de 1977 traz como atividades realizadas pela psicó-
loga da escola: entrevista e orientação psicológica a alunos; entrevista 
com pais; aplicação de testes de inteligência e de interesses e aptidões; 
avaliação psicológica de alunos com baixo rendimento, elaboração de 
pareceres psicológicos; treinamento, assessoramento e orientação aos 
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coordenadores de turma; atendimento a professores, participação em 
conselhos de classe; planejamento e realização de reunião de pais; parti-
cipação em comissão de acompanhamento de pessoal; participação em 
Banca Examinadora das Provas de Desempenho.

Evidencia novamente uma perspectiva ainda clínica com viés 
individualizante através de testes e avaliações, contudo mesclada com 
ações que trabalhavam o coletivo do Colégio de Aplicação. 

Na década de 1980 a psicologia continua ligada ao SOE, porém é 
possível observar a partir de arquivos da instituição que mais psicólo-
gos passam a trabalhar no Colégio de Aplicação e a psicologia começa 
a lidar com a parte de orientação vocacional e para o trabalho que era 
desenvolvido na disciplina Orientação para o Trabalho (OT) ministrada 
por uma das psicólogas com os alunos do ensino médio. Nessa década 
há destaque para a realização de estágio em psicologia no Cepae dos 
alunos da Universidade Católica de Goiás.

Em alguns documentos do Cepae, como regimentos e resoluções 
das décadas de 1990 e 2000, os profissionais de psicologia aparecem ora 
compondo o setor de Psicologia, ora vinculados a um setor denomina-
do Setor de Apoio à Ação Pedagógica (SAAP), juntamente com outros 
servidores técnico-administrativos da instituição, como assistente so-
cial, pedagogos, bibliotecários e técnicos desportivos e de laboratório. 
O SAAP deveria realizar um trabalho cooperativo com as necessidades 
dos docentes e discentes do Cepae e eram divididos em equipes técni-
cas.

No início dos anos 2000, de acordo com o regimento do Cepae, 
cabia à equipe de psicologia do SAAP: observar, acompanhar, atender 
e orientar alunos, famílias, funcionários e professores individualmente 
ou em grupos nas questões ligadas ao desenvolvimento humano; pro-
mover programas complementares à atividade de ensino; promover ati-
tudes preventivas; realizar estudo e pesquisas voltadas para alunos com 
necessidades diferenciadas no processo de aprendizagem e integração; 
efetivar a participação da família no Cepae; e desenvolver projetos com 
os alunos.
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Essas atribuições se afastam de uma perspectiva clínica e indivi-
dual em psicologia e se aproximam de uma psicologia escolar crítica que 
busca romper com a lógica de culpabilizar o aluno pelo fracasso escolar 
e que pense sobre a multiplicidade de fatores envolvidos no processo de 
escolarização.

 Dentre os projetos desenvolvidos pela equipe de Psicologia ao 
longo desses anos, destacamos: projeto sobre as transformações biopsi-
cossociais que ocorrem na adolescência realizado com alunos da anti-
ga 4ª série e com suas famílias, projeto sobre sexualidade desenvolvido 
com alunos do ensino fundamental e projeto sobre prevenção ao uso de 
drogas. Nessa década, o Cepae, que durante muito tempo contou com o 
trabalho de três psicólogas, passou um ano sem a presença desse profis-
sional em virtude da aposentadoria das antigas servidoras. 

 Em 2009, houve a efetivação de uma nova profissional de psi-
cologia que aí permaneceu por pouco mais de quatro anos. Destacamos 
alguns dos projetos que foram realizados nesse momento em conjunto 
com professores: projeto sobre o uso de drogas, rodas de conversa sobre 
assuntos diversos, participação em um projeto com alunos com altas 
habilidades/superdotação.

 Em 2013, a psicóloga foi substituída por um dos atuais servido-
res da unidade e participou das discussões de mudança no regimento 
do Cepae, quando se propôs a mudança do Setor de Apoio à Ação Pe-
dagógica para Setor de Desenvolvimento de Ações Pedagógicas (Sedap). 
A mudança de nome foi pensada no sentido de que as atividades que 
viessem a ser desenvolvidas pelo setor não precisariam ser de apoio à 
atividade docente, e poderiam contar com autonomia no desenvolvi-
mento de ações.

 Naquele momento, apenas um psicólogo compunha o quadro da 
unidade e a mudança foi proposta na tentativa de se integrar profissio-
nais que atuavam de maneira isolada na unidade acadêmica, especial-
mente com os técnicos em assuntos educacionais.

A Resolução Cepae n. 02/2016, que dispõe sobre as atividades 
desse setor, afirma no seu art. 3º que ele tem como finalidade “a pro-
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posição e execução de atividades pedagógicas que contribuam para a 
inovação e o aperfeiçoamento dos processos educativos e das políticas 
educacionais do Cepae”.

Devido às demandas dos diferentes setores da unidade, como 
coordenações e secretaria acadêmica, o Sedap vem encontrando difi-
culdades para estruturar um trabalho efetivamente em equipe, contudo 
destacamos algumas atividades realizadas pelos servidores que integram 
esse setor, como recepção aos alunos ingressantes (calouros) e a orga-
nização de uma Semana de Conscientização e Promoção da Cidadania 
durante a qual foram realizadas palestras sobre temáticas transversais 
para alunos, familiares e professores. 

Ao longo das cinco décadas de existência do antigo Colégio de 
Aplicação, é importante ressaltar que nem sempre os profissionais de 
psicologia trabalharam com alunos de todos os níveis de ensino, já que 
a escola nem sempre contou com a oferta de todos os níveis da educação 
básica, tendo em vista que apenas a partir de 1982 os anos iniciais foram 
implementados e apenas em 2013 o Cepae passou a ofertar a educação 
infantil, com a entrada da antiga creche da UFG e sua transformação em 
Departamento de Educação Infantil.

2 A PSICOLOGIA NO CEPAE NOS DIAS ATUAIS

Desde 2015, o Cepae conta com dois psicólogos na unidade, e 
como a história é marcada por continuidades e descontinuidades, se-
melhanças e dessemelhanças (HOBSBAWM, 2002), é possível observar 
que atualmente novas ações foram inseridas e algumas atividades reali-
zadas nas décadas anteriores permanecem sendo desenvolvidas, porém, 
eventualmente com perspectivas diferentes. 

Destacamos algumas ações que são desenvolvidas atualmente 
pelo serviço de psicologia: atendimento e orientação a alunos, famílias, 
professores e servidores; observação de alunos; entrevistas com família 
de alunos novatos dos anos iniciais do ensino fundamental; participação 
em conselhos de classe e conselho diretor; participação em reuniões (de 
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departamento, de pais, de direção, etc.); participação em comissões (co-
missão de educação inclusiva, avaliação dos docentes pelos discentes, 
dimensionamento de servidores técnico-administrativos em educação); 
organização de rodas de conversa; realização de projetos e colaboração 
em outros projetos da escola; orientação de Trabalho de Conclusão do 
Ensino Médio (TCEM); e supervisão de estágio.

As orientações e atendimentos realizados com os alunos apresen-
tam especificidades de acordo com a fase de ensino. Os alunos dos anos 
iniciais geralmente são encaminhados durante os conselhos de classe e 
o trabalho nesse sentido é realizado mais com os professores e com a 
família. Os alunos dos anos finais e ensino médio procuram mais o ser-
viço por demanda espontânea, alguns por questões escolares, outros por 
questões emocionais. Neste último caso prestamos um apoio e orienta-
ção inicial e se avaliarmos a necessidade de um acompanhamento psi-
coterápico trabalhamos com encaminhamento.

As observações dos alunos são realizadas em sala de aula e em ou-
tros ambientes da escola, como o recreio. Esses momentos possibilitam 
enxergar os alunos dentro de uma dinâmica onde ocorrem processos de 
ensino e aprendizagem, interações com os pares e com os professores e 
trocas afetivas. 

As rodas de conversa são propostas pelos psicólogos, ou deman-
dadas pelos alunos e/ou professores de acordo com as problemáticas 
que estejam presentes no cotidiano da escola. Já foram realizadas rodas 
sobre violência, sexualidade, bullying, diversidade e jogos virtuais. Esses 
são momentos de escuta, de fala e de orientação e conscientização para 
os alunos em que muitos sentidos e percepções que circulam na sala de 
aula encontram espaço para novas significações.

Dentre os projetos realizados nos dois últimos anos destacamos 
o Projeto de Orientação Familiar, que é realizado com familiares de 
alunos dos anos iniciais e tem como objetivo o desenvolvimento de 
habilidades sociais educativas parentais para estreitamento de laços 
familiares, promoção de comportamentos pró-sociais e manejo de 
comportamentos-problema; e o Projeto de Orientação Profissional 
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realizado com alunos do ensino médio, que visa contribuir com a for-
mação pessoal dos alunos, oferecendo-lhes subsídios que facilitem a 
elaboração de projetos de vida e o seu processo de escolha profissional 
através de momentos coletivos de reflexão sobre o significado da esco-
lha profissional; sobre o trabalho; e sobre autoconhecimento e infor-
mação profissional. Este último foi desenvolvido como uma disciplina 
eletiva no ano de 2018.

Em relação à participação nas comissões de trabalho do Cepae, 
destacamos a atuação dos psicólogos na comissão de educação inclusiva, 
com o acompanhamento das discussões sobre os alunos nos conselhos 
de classe, proposição de estratégias que favoreçam a inclusão desses alu-
nos, reunião com famílias e professores e acompanhamento na seleção e 
formação aos assistentes que acompanham esses alunos em sala de aula.

 A diversidade de demandas, somada com os imprevistos da 
rotina escolar, pode acabar levando a uma prática que se dedica a dar 
respostas às demandas espontâneas. Diante das questões colocadas, é 
necessário sempre ter como norte a realização de uma atuação preven-
tiva e em nível institucional, que não trate as questões escolares como 
individuais, mas que entenda o contexto no qual são produzidas.

3 DESAFIOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Vários desafios permeiam o cotidiano do trabalho do psicólogo 
escolar. Destacamos alguns que ocorrem no dia a dia desta instituição: 
a atuação com alunos de diversas faixas etárias em diferentes níveis de 
ensino e de desenvolvimento; a medicalização de questões escolares e da 
vida; a individualização de problemas de aprendizagem e a consequente 
demanda de atendimentos individuais.

 A medicalização é uma problemática da educação atual que está 
presente também no Cepae. Existe na instituição uma grande demanda 
por atendimentos individualizados, que surgem a partir da indicação 
de professores e/ou pais e da busca espontânea dos próprios alunos. 
Dentro dessas demandas há questões ligadas ao processo de ensino e 
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aprendizagem ou socialização do aluno e outras que não são ligadas ao 
processo de escolarização, mas que surgem no contexto escolar.

Diante das demandas apresentadas, o serviço de psicologia pro-
cura promover reflexões acerca da complexidade dos fenômenos esco-
lares visando desconstruir explicações reducionistas, como aquelas que 
culpabilizam o aluno, a família ou até mesmo a escola sem uma leitura 
mais completa do processo de escolarização. Segundo Marinho-Araujo 
(2005, p. 96): 

Se o psicólogo escolar não observar e nem procurar conhecer os 
problemas de aprendizagem no contexto privilegiado no qual ocorrem 
(cotidiano escolar) e não analisar a influência do núcleo do processo de 
ensino/aprendizagem (a relação professor-aluno), estará optando por 
uma atuação pontual, emergencial, isolada e com poucas chances de, 
preventivamente, vir a promover transformações efetivas no contexto 
escolar e no desenvolvimento daqueles que nele atuam.

 Entre outros aspectos que contribuem para a produção dos pro-
blemas de escolarização dos alunos, o psicólogo escolar deve levar em 
consideração a responsabilidade do processo pedagógico se quiser con-
tribuir no processo de transformação do espaço escolar.

Quanto a demandas não ligadas ao processo de escolarização, há 
questões como depressão, ideação suicida, automutilação, assédio, violên-
cia doméstica. Tais demandas, apesar de não dizerem respeito diretamen-
te ao processo pedagógico, requerem atenção dos psicólogos no campo 
e algumas vezes também encaminhamento para psicoterapia. Assim, o 
psicólogo escolar não pode se eximir de trabalhar com estas temáticas. 

Neste sentido, é necessário que toda a escola promova ações vol-
tadas para questões de gênero, sexualidade, questões étnico-raciais e 
outras opressões que possam ajudar a prevenir tais problemas. Mas que 
nem sempre são possíveis de serem trabalhadas em virtude das diferen-
tes demandas a que os sujeitos da escola estão submetidos.

Guzzo, Mezzalira, Moreira, Tizzei e Silva Neto (2010) afirmam 
que, com frequência, a própria comunidade escolar, e a população de 
forma geral, espera que o psicólogo atue seguindo o modelo médico, 
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culpabilizando o indivíduo pelo seu problema e tratando-o bem longe 
do seu contexto de desenvolvimento. Para atuar ante a essas questões, o 
serviço de psicologia escolar do Cepae tem buscado desenvolver formas 
de atuação que vão de encontro com tais expectativas, o que também 
acaba se configurando como um grande desafio.

Sobre as formas de atuação em psicologia escolar, Martínez (2009) 
apresenta uma divisão entre práticas tradicionais e práticas emergentes. 
A autora classifica como tradicionais: avaliação, diagnóstico, atendimen-
to e encaminhamento de alunos com dificuldades escolares; orientação 
a alunos e pais; orientação profissional; orientação sexual; e elaboração 
e coordenação de projetos educativos específicos. E como emergentes: 
diagnóstico, análise e intervenção em nível institucional, especialmen-
te no que diz respeito à subjetividade social da escola; participação na 
construção, no acompanhamento e na avaliação da proposta pedagógi-
ca da escola; participação no processo de seleção dos membros da equi-
pe pedagógica e no processo de avaliação dos resultados do trabalho; 
contribuição para a coesão da equipe de direção pedagógica e para sua 
formação técnica; coordenação de disciplinas e de oficinas direcionadas 
ao desenvolvimento integral dos alunos; realização de pesquisas diver-
sas com o objetivo de aprimorar o processo educativo.

A atuação em psicologia escolar no Cepae hoje transita entre as 
práticas tradicionais e emergentes. As ações classificadas como emer-
gentes refletem um olhar coletivo e institucional para a escola, em detri-
mento de visões individualizantes. Contudo, é importante ressaltar que 
as práticas tradicionais não devem ser encaradas como ultrapassadas e 
que não deveriam ser realizadas, pois são ações também importantes, 
mas que devem ser efetuadas com um olhar crítico voltado para o pro-
cesso educativo, considerando o caráter histórico e social dos sujeitos e 
as contradições que permeiam a escola e o processo educativo.

O momento atual em psicologia escolar, segundo Guzzo et al. 
(2010), é de tentar superar esse modelo de atuação e produção de pes-
quisas, que dá ênfase aos problemas como próprios do indivíduo, obs-
curecendo a crítica às condições de desigualdade e exclusão que se natu-
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ralizam na sociedade. Ainda segundo os autores, as práticas emergentes 
têm enfatizado a possibilidade de novos encontros entre psicologia e 
educação, caminhando para uma compreensão dialética do desenvolvi-
mento humano que contemple um conjunto de ambientes mais amplos 
do que apenas o contexto educacional, como os espaços comunitários, 
as associações de bairros, entre outros.

  Neste sentido, há a necessidade da construção de uma prática 
reflexiva ante a queixa escolar que possibilite o trabalho participativo 
com todos os setores do processo educativo, o fortalecimento do tra-
balho do educador, a análise coletiva dos diferentes discursos para o 
enfrentamento dos desafios e ruptura de práticas medicalizantes.

 É importante dizer que muitas das demandas elencadas enfren-
tadas pelos psicólogos têm relação com o modelo de escolarização he-
gemônico vigente. Apesar dos méritos do processo de escolarização em 
massa, isso dificultou o acompanhamento do processo idiossincrático 
de aprendizagem. Esse modelo, do qual o Cepae faz parte, ainda que 
tente romper em algum nível, tem seu centro na escolarização de alunos 
com grupos homogêneos. 

Neste sentido, muitas vezes os diferentes ritmos e formas de 
aprender não são respeitados. Não se trata de responsabilizar os alunos 
ou os professores pelo seu não aprendizado no ritmo requerido, mas 
repensar este modelo que obriga todas as crianças a seguirem no mes-
mo ritmo, os mesmos conteúdos através dos mesmos métodos e sendo 
avaliados da mesma maneira.

Consideramos importante resgatar a atuação da psicologia esco-
lar no Cepae ao longo desses 50 anos que comemoramos em 2018. Um 
resgate que é celebrativo de ações desenvolvidas por diferentes profis-
sionais que construíram esta história em diferentes épocas e contextos e 
que não permite que práticas e projetos importantes sejam esquecidos, 
mas um resgate que, para além da celebração, nos ajuda a refletir sobre 
as ações desenvolvidas atualmente, evidenciando sua dimensão históri-
ca e suas determinações sociopolíticas e a pensar o futuro que queremos 
e estamos construindo no Cepae.
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Resumo: Neste artigo, apresentamos uma reflexão sobre a his-
tória recente do Departamento de Educação Infantil (DEI), principal-
mente após sua vinculação acadêmica ao Centro de Ensino e Pesquisa 
Aplicada à Educação (Cepae), unidade específica de Educação Básica 
da Universidade Federal de Goiás (UFG), de acordo com o art. 8º ‒ pa-
rágrafos de 1º ao 5º do Estatuto da UFG. Nosso objetivo foi explicitar 
os elementos marcantes da trajetória recente do DEI, na intenção de 
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apontar perspectivas de consolidação de uma proposta pedagógica crí-
tico-emancipadora para a educação infantil, reconhecendo este depar-
tamento como espaço de ensino, pesquisa e extensão, cujas relações de 
parceria são estabelecidas com as unidades acadêmicas no âmbito da 
Universidade Federal de Goiás e com as demais instituições voltadas 
para o atendimento à infância no município de Goiânia.

Palavras-chave: Educação Infantil. Trajetória. Ensino-pesquisa-
-extensão.

1 INTRODUÇÃO

O Departamento de Educação Infantil do Cepae/UFG está loca-
lizado no Campus Samambaia (Campus II), na cidade de Goiânia, em 
Goiás. Foi inaugurado em 1989 com a denominação de Creche/UFG. 
Em sua origem, foi vinculado à Pró-reitoria de Assuntos da Comuni-
dade Universitária da Universidade Federal de Goiás (Procom/UFG) 
como um programa assistencial, tendo como uma de suas diretrizes 
o fortalecimento de ações de assistência voltadas para a comunidade 
universitária, enquanto instrumento de equidade, condições de acesso, 
permanência e de trabalho na instituição. 

Durante os anos 2000, ocorreram intensos debates nacionais 
sobre a função das creches universitárias vinculadas às universidades 
federais. Tais debates foram gestados no interior do movimento das cre-
ches universitárias do país, sendo fomentados pela Associação Nacional 
das Unidades Universitárias de Educação Infantil (Anuufei). Esse movi-
mento contribuiu para uma ampla discussão, pois colocou em questão 
qual era, de fato, a função que a Creche/UFG deveria desempenhar no 
interior da universidade, haja vista sua reconhecida inserção na estrutu-
ra acadêmica enquanto campo efetivo de estágio curricular obrigatório 
(desde o ano de 2006), e no compromisso com a formação de professo-
res e de outros profissionais por meio do estágio curricular não obriga-
tório (desde o ano de 2001).



63DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL: TRAJETÓRIA RECENTE E PERSPEC-
TIVAS DE CONSOLIDAÇÃO DE UMA PROPOSTA CRÍTICO-EMANCIPADORA PARA 
A EDUCAÇÃO INFANTIL

Nesse período, exerceu a função de campo de pesquisa, possibi-
litando a produção e a socialização de conhecimentos sobre infância e 
educação infantil. No campo da extensão, desenvolveu projetos junto à 
comunidade externa, constituindo-se como centro de referência para a 
área da educação infantil e da formação de professores para o trabalho 
nessa etapa da educação. Dessa forma, sua identidade foi evidenciada 
como espaço de formação de diversos profissionais, reafirmando sua 
função acadêmica dentro da UFG na indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão.

Desde sua inauguração em 1989 ‒ e até o ano de 2013 –, seu prin-
cipal objetivo foi atender os filhos da comunidade universitária (pro-
fessores, técnicos e alunos), integrando a política social de assistência 
da universidade. A Creche/UFG (antiga denominação) constituiu-se, 
portanto, como um dos programas assistenciais da universidade. 

Naquele momento histórico, embora a unidade de educação in-
fantil fosse reconhecida como creche ‒ no seu sentido assistencial-edu-
cacional ‒, sua característica se constituía em um espaço diferenciado 
que objetivava contribuir com projetos de pesquisa e extensão, possibi-
litando a produção e a socialização de conhecimentos sobre a infância e 
a educação infantil. Assim, por meio dos projetos de estágio curricular 
obrigatório e extracurricular, favoreceu a compreensão da unidade teo-
ria e prática na formação de professores e de outros profissionais dos 
cursos de pedagogia, educação física, letras, letras libras, educação mu-
sical, artes cênicas, artes visuais, nutrição, comunicação social e psico-
logia. 

Segundo a proposta pedagógica apresentada no ano de 2015, a 
Resolução nº 001 do Conselho Nacional de Educação (publicada em 10 
de março do ano de 2011) foi um marco importante na história recente 
do Departamento de Educação Infantil, pois fixou as normas de fun-
cionamento das Unidades de Educação Infantil ligadas à administração 
pública federal direta, às suas autarquias e fundações, conforme estabe-
lecido em seu art. 1º, incisos I a VIII.
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Art. 1º As unidades de Educação Infantil mantidas e admi-
nistradas por universidades federais, ministérios, autarquias 
federais e fundações mantidas pela União caracterizam-se, de 
acordo com o art. 16, inciso I, da Lei nº 9.394/96, como insti-
tuições públicas de ensino mantidas pela União, integram o 
sistema federal de ensino e devem: I – oferecer igualdade de 
condições para o acesso e a permanência de todas as crianças 
na faixa etária que se propõem a atender; II – realizar aten-
dimento educacional gratuito a todos, vedada a cobrança de 
contribuição ou taxa de matrícula, custeio de material didático 
ou qualquer outra; III – atender a padrões mínimos de qua-
lidade definidos pelo órgão normativo do sistema de ensino; 
IV – garantir ingresso dos profissionais da educação, exclusi-
vamente, por meio de concurso público de provas e títulos; V 
– assegurar planos de carreira e valorização dos profissionais 
do magistério e dos funcionários da unidade educacional; VI – 
garantir o direito à formação profissional continuada; VII – as-
segurar piso salarial profissional; e VIII – assegurar condições 
adequadas de trabalho. (BRASIL; CNE, 2011).

O principal desdobramento dessa resolução deu-se três anos de-
pois, na ocasião da vinculação da Creche/UFG ao Cepae, por decisão 
aprovada no Conselho Universitário da UFG, de acordo com a Reso-
lução Consuni nº 004/2013, que dispõe sobre sua criação e vinculação 
institucional.

Art. 1º Criar a Unidade de Educação Infantil da UFG, órgão su-
plementar vinculado ao Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à 
Educação - CEPAE da Universidade Federal de Goiás. Art. 2º A 
Unidade de Educação Infantil da UFG, enquanto integrante do 
Sistema Federal de Ensino, deve, além de outras características 
ou condições estabelecidas em lei, oferecer igualdade de condi-
ções para o acesso e a permanência de todas as crianças na faixa 
etária que se propõe a atender. (BRASIL; UFG, 2013).
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Assim, a partir de maio do ano de 2013, a Creche/UFG tor-
nou-se uma Unidade de Educação Infantil do Centro de Ensino e 
Pesquisa Aplicada à Educação (Cepae), sendo integrada como órgão 
complementar. Essa nova condição acarretou mudanças significati-
vas, dentre elas, a forma de ingresso das crianças na recém-criada 
Unidade de Educação Infantil (DEI) do Cepae/UFG, passando a ser 
organizada não mais pelo critério de pertencimento à comunidade 
universitária, mas por meio de sorteio público, enquanto reconhe-
cimento do direito subjetivo de todas as crianças a pleitearem uma 
vaga na educação infantil. 

A discussão sobre a atualização do Regimento do Cepae ‒ ocor-
rida no período entre os anos de 2012 e 2014 ‒, dentre outros aspectos, 
previa que a estrutura da instituição fosse organizada por departamen-
tos e não mais por áreas e subáreas. Consequentemente, em 29 de agos-
to de 2014, na aprovação do novo regimento do Cepae, a Unidade de 
Educação Infantil passou a ser denominada Departamento de Educação 
Infantil (DEI), do Cepae/UFG. 

Conforme disposto no Regimento, o parágrafo segundo do art. 
42 dispõe que: “O Departamento de Educação Infantil terá característi-
ca multidisciplinar, sendo composto por servidores docentes e técnico-
-administrativos em educação” (BRASIL, 2014). Na mesma Resolução, 
o art. 87 indica que esta etapa de ensino será ministrada de forma inter-
disciplinar de acordo com as diretrizes curriculares nacionais. 

Conforme o documento “Organização do Trabalho Pedagógico 
de 2018”, atualmente 89 crianças estão matriculadas no Departamento 
de Educação Infantil, sendo atendidas em períodos parcial e integral. 
Os agrupamentos estão organizados da seguinte forma4: Grupo I (Ara-
ra), Grupo II (Lobo Guará), Grupo III (Tatu Bola), Grupo IV (Jacaré) e 
Grupo V (Dinossauro). 

O Departamento de Educação Infantil organiza as crianças 
por agrupamentos, seguindo a distribuição por faixa etária: Arara 

4  De acordo com o Projeto Sustentabilidade de 2015, a nomeação dos agrupamentos no 
Departamento de Educação Infantil se refere aos animais do cerrado, com exceção do grupo 
Dinossauro ‒ criado após o referido projeto.
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(Grupo I): de um ano a um ano e onze meses; Lobo Guará (Grupo 
II): de dois anos a dois anos e onze meses; Tatu Bola (Grupo III): de 
três anos a três anos e onze meses; Jacaré (Grupo IV): de quatro anos 
a quatro anos e onze meses; e o Dinossauro (Grupo V): de cinco anos 
a cinco anos e onze meses. No entanto, em vários momentos da ro-
tina, as crianças são convidadas a realizarem atividades coletivas en-
tre todos os agrupamentos, ação justificada pelo Parecer CNE/CEB 
nº 17/2012, que considera flexível a organização e a enturmação na 
educação infantil, ressaltando o Parecer CNE/CEB nº 20/2009 que 
visa “[...] proporcionar às crianças diferentes experiências de intera-
ções que lhes possibilitem construir saberes, fazer amigos, aprender 
a cuidar de si e a conhecer suas próprias preferências e característi-
cas [...]” (CNE; CEB, 2009, p. 14).

Sobre os agrupamentos, o documento “Organização do Tra-
balho Pedagógico de 2018” também ressalta que o critério para a 
entrada e a permanência das crianças é definido pelo corte etário 
estabelecido pela Resolução nº 194/2007 do Conselho Municipal de 
Educação, prevendo que a idade mínima para a entrada e a perma-
nência da criança no agrupamento seja completada até a data de 31 
de março do ano em curso.

O regime de funcionamento do DEI/Cepae ocorre em período 
integral e parcial (matutino ou vespertino), conforme a disponibilidade 
interna de vagas e de profissionais efetivos. O horário de funcionamento 
é das 8h às 17h, seguindo o calendário letivo oficial da UFG.

2 CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO DEI/CEPAE

De acordo com o Projeto Político Pedagógico do Cepae (2018), 
o espaço físico do Departamento de Educação Infantil (DEI) é dividido 
em quatro áreas: 

1. Área administrativa: conta com sala da secretaria, sala da 
coordenação e sala de reunião utilizada para os planejamen-
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tos, para os estudos individuais, para os estudos coletivos e 
para a orientação de estagiários. Essa área possui um sanitário 
para visitantes. 

2. Área de apoio: integra os ambientes da cozinha, despensa, sala 
da nutrição e lactário, lavanderia, rouparia, almoxarifado, re-
feitório dos adultos, além dos sanitários femininos e mascu-
linos que funcionam como vestiário. A área interna do DEI 
também conta com o hall de entrada e uma sala de rede de 
controle de telefone e internet. 

3. Área pedagógica: é o ambiente especificamente destinado 
ao trabalho pedagógico com as crianças, sendo composta 
pelos seguintes ambientes: berçário, sala de livros, sala de 
brinquedos, sala de música e vídeo, sala de artes, sala de 
sono, ludoteca, refeitório das crianças e três banheiros para 
as crianças dos Grupos Arara, Lobo Guará, Tatu-bola, Jaca-
ré e Dinossauro. Possui, ainda, dois pátios, o pátio I conta 
com pneus, um tanque de areia, duas árvores, um quiosque 
e um tanque de água com aproximadamente 30 cm de pro-
fundidade por 2 m de diâmetro. O tanque descrito é utili-
zado somente em atividades aquáticas. No pátio II temos 
uma árvore e um quiosque que serve de garagem para as 
motocas. 

4. Área externa: conta com varanda de entrada, o parquinho, o 
quintal e o pomar. Podemos dizer que a circulação nas áreas 
administrativas e de apoio é restrita aos estagiários e aos pro-
fissionais do Departamento. Em determinados casos, o acesso 
ao ambiente da nutrição é restrito aos profissionais que atuam 
nessa área. A área pedagógica e a área externa são utilizadas li-
vremente tanto pelos estagiários e trabalhadores do DEI como 
pelas crianças, pais e visitantes.
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3 EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO DEPARTAMENTO DE EDU-
CAÇÃO INFANTIL

A equipe de profissionais do Departamento de Educação Infan-
til do Cepae/UFG é composta por servidores técnico-administrativos, 
professores efetivos da carreira de Educação Básica Técnica e Tecnológi-
ca, professores substitutos e bolsistas de ensino (Proad). Além dos pro-
fissionais citados, a equipe pedagógica conta com doze vagas para esta-
giários do estágio curricular não obrigatório dos cursos de artes cênicas, 
artes visuais, educação física, letras, pedagogia e psicologia da UFG, e 
também dos cursos de pedagogia e psicologia das universidades con-
veniadas (UEG e PUC/GO), conforme pode ser observado na tabela 1.

Tabela 1 - Quadro de profissionais do Departamento de Educação In-
fantil

Carac-
teriza-

ção

Sexo Idade
Formação Quan-

tidade

Tempo de atu-
ação na Educa-

ção Infantil
(F) (M) (anos)

Estagiá-
rios 6 1 19 a 25

Cursando Pedago-
gia 2

De 6 meses a 1 
ano e 9 meses 
de experiência

Cursando Educação 
Física (licenciatura) 1

Cursando Artes 
Visuais (licenciatu-
ra)

2

Cursando Letras 
Libras 1

B ols i s -
tas de 
ensino

8 1 22 a 46

Pedagogos 8

De 5 meses a 7 
anos de experi-
ência

Graduado em 
Educação Física 1

Cursando a 
especialização em 
Psicopedagogia

1
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Profes-
sores1 8 0 28 a 58

Pedagogos
especialistas em 
Psicopedagogia

9

De 2 a 20 anos de 
experiência

Especialistas em 
Educação Infantil 3

Mestres em Educa-
ção 4

Mestranda em 
Educação 1

Fonte: DEI (2015).
Notas:  Sinal convencional utilizado:
1 No ano de 2015, a equipe docente do DEI foi composta por seis professores efetivos e 
dois professores substitutos.
Abreviações: 
(M) masculino
(F) feminino

Em 2017, o ano letivo no DEI foi iniciado com sete professoras 
EBTTs, entre as quais cinco atuam diretamente com as crianças e duas 
na coordenação pedagógica. No Magistério Superior (MS) atuam qua-
tro professoras substitutas e oito professores bolsistas de ensino que 
atuam no Projeto de Extensão “O cuidar e o educar na Educação Infan-
til e primeiros anos do Ensino Fundamental”5, incluindo dez alunos do 
estágio curricular não obrigatório. 

No ano de 2018, em decorrência do fim do Projeto de Extensão “O 
cuidar e o educar na Educação Infantil e primeiros anos do Ensino Fun-
damental” e atendendo as exigências da Resolução nº 003/2017, foram 
definidas as modalidades de bolsa conforme o trecho indicado abaixo:

Art. 6º Ficam instituídas, no âmbito da UFG, as seguin-
tes modalidades de bolsas: I- Ensino - destinada ao apoio 

5 O Departamento de Educação Infantil e o Departamento de Pedagogia do Cepae/UFG 
desenvolveram projetos em parceria com o objetivo principal voltado à compreensão do 
processo de ensino, de aprendizagem e de desenvolvimento da criança desde a educação 
infantil ao 1º ano do ensino fundamental (faixa etária de 0 a 6 anos). 
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e incentivo à execução de projetos de estudos e atividades 
de ensino, de formação e capacitação de recursos humanos; 
II- Pesquisa - destinada ao apoio e incentivo à execução de 
projetos de pesquisa científica; III- Desenvolvimento Tecno-
lógico e Inovação- destinada ao apoio e incentivo à realização 
de atividades de desenvolvimento tecnológico e inovação, 
transferência de tecnologia e extensão tecnológica; IV- Ex-
tensão e Cultura - destinada ao apoio e incentivo à execu-
ção de projetos de extensão e cultura; V- Desenvolvimento 
Institucional - destinada ao apoio à execução de programas, 
ações, projetos e atividades que propiciem à melhoria das 
condições de funcionamento da UFG e cumprimento da sua 
missão institucional. (BRASIL; UFG, 2017).

Neste sentido, a modalidade mais adequada de bolsa para o De-
partamento de Educação Infantil é a de ensino, por esse motivo foi 
constituído o projeto de Ensino Práticas Pedagógicas na Educação In-
fantil, para atender à necessidade de funcionamento do Departamento 
de Educação Infantil, visto que a quantidade de professores efetivos não 
é o suficiente para atender à organização do trabalho pedagógico com 
as crianças de um a cinco anos. Com esse projeto de ensino, visamos 
constituir uma equipe de bolsistas de ensino para que possam atuar jun-
tamente com os professores efetivos. 

O projeto de ensino citado tem como objetivo propor atividades 
que propiciem a relação indissociável entre o cuidar e o educar da crian-
ça ‒ de forma integral e integrada ‒, considerando a relação entre teoria 
e prática no trabalho pedagógico.

Nessa perspectiva, o trabalho pedagógico realizado pelo Depar-
tamento de Educação Infantil passa a ser desenvolvido em parceria, no 
processo de trabalho pedagógico dos docentes efetivos do referido de-
partamento. Assim, caberá ao professor efetivo sistematizar as práticas 
de leitura, de estudos, de pesquisas e reflexões para a participação e rea-
lização intencional e consciente de produções de instrumentos relativos 
ao fazer pedagógico, sendo eles: planejamentos, relatórios descritivos, 
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analíticos e reflexivos, incluindo as avaliações e as participações com a 
equipe docente em eventos científicos (congressos, seminários, simpó-
sios, minicursos, etc.).

Acreditamos que as ações citadas favorecem os processos de 
aprendizagem e desenvolvimento das crianças, pois a prática peda-
gógica requer aprofundamento nos estudos para ressignificar a re-
flexão dos procedimentos metodológicos e suas propostas didáticas 
e pedagógicas.

Para tanto, a compreensão da relação entre o cuidar e o educar da 
criança na educação infantil será respaldada pela base teórico-metodo-
lógica da abordagem histórico-cultural no processo de aprendizagem 
e desenvolvimento da criança, mediada pela formação e orientação do 
trabalho desenvolvido no DEI/Cepae.

Ao cumprir o que estabelece a Legislação, o DEI/Cepae/UFG or-
ganiza seu quadro pedagógico garantindo um professor efetivo (EBTT 
ou substituto), um bolsista de ensino e um estagiário em cada agrupa-
mento de crianças, cabendo ao professor efetivo assumir a coordenação 
de turma (com respectiva portaria) para o atendimento de crianças de 
um ano a cinco anos e onze meses de idade.

Ao considerar o Departamento de Educação Infantil do Cepae 
como parte integrante da Universidade Federal de Goiás, conforme exi-
gência da Resolução nº 001, de 10/03/2011, a tríade ensino, pesquisa e 
extensão passa a ser indicada como critério de contabilização criança/
professor adotado. Assim, passa a ser considerado o número de crianças 
matriculadas no DEI, o número de alunos do estágio curricular obri-
gatório, o número de alunos do estágio curricular não obrigatório e a 
estrutura física do prédio do Departamento. Em relação à carga horária 
docente, passa a ser distribuída a maior parte em ensino e as demais 
horas em extensão e pesquisa.

Até o ano de 2016, por diversos motivos (estrutura física, quan-
tidade de professores e organização do trabalho pedagógico), o Depar-
tamento não atendia as crianças até a idade estabelecida por lei para a 
entrada na primeira fase do ensino fundamental. Isso acarretava a ne-
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cessidade de um afastamento temporário das crianças que retornavam 
posteriormente para dar continuidade ao seu processo escolar. 

Em 2017, por decisão do Conselho Diretor, foi necessário cance-
lar o sorteio de vagas para crianças de zero a um ano de idade para aten-
der o direito adquirido ao atendimento por completarem cinco anos 
de idade. Tal situação foi amplamente discutida durante o ano 2016, 
visando evitar o desligamento das crianças da última etapa da educação 
infantil (que ocorria desde o ano de 2013). Em 2018, a primeira turma 
de crianças que entrou no DEI foi diretamente para o primeiro ano do 
ensino fundamental.

4 A PROPOSTA PEDAGÓGICA DO DEI

De acordo com o Projeto Político Pedagógico do Cepae (2018):

O trabalho pedagógico no Departamento de Educação In-
fantil (DEI) se fundamenta legalmente nas Diretrizes Curri-
culares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2009). 
A organização pedagógica tem como objetivo garantir à 
criança acesso aos processos de apropriação, renovação e 
articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes 
linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liber-
dade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à 
convivência e à interação com outras crianças. O DEI optou 
pela organização em grupos etários e áreas de conhecimento 
que têm como compromisso ético e político a consolidação 
da proposta pedagógica à luz da teoria histórico-cultural 
para a formação da consciência da criança, sua aprendiza-
gem e desenvolvimento. (BRASIL; UFG; CEPAE, 2018).

Ao analisar o trabalho pedagógico no DEI, entende-se que o pro-
cesso histórico de reconhecimento do direito e da especificidade edu-
cacional da infância ‒ legitimados nos textos legais ‒, contribuiu signi-
ficativamente na defesa de práticas educacionais cada vez mais críticas 
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e criativas no contexto da Instituição. Por ser um espaço de educação 
infantil situado no interior de uma universidade, contribui com o deba-
te nacional acerca das políticas públicas inerentes a essa área de atuação, 
pois apresenta em sua proposta a concepção pedagógica fundamentada 
nos estudos de Vygotsky, empreendidos pelo coletivo de educadores do 
Departamento de Educação Infantil do Cepae/UFG. 

Por meio da teoria histórico-cultural do desenvolvimento infan-
til, é possível compreender que tanto a prática pedagógica desenvolvida 
no DEI quanto as posturas, encaminhamentos e metodologias buscam 
corresponder e se filiar a essa corrente teórica. A abordagem histórico-
-cultural tem como principais representantes Wallon, Leontiev e Luria, 
pois são autores que concebem o desenvolvimento infantil como fenô-
meno histórico não determinado por leis naturais universais. 

Nesse espaço, o trabalho pedagógico pressupõe a compreensão 
de que a aprendizagem precede ao desenvolvimento infantil, uma vez 
que está relacionado às condições objetivas da organização da socie-
dade, pois considera que o lugar ocupado pela criança é abarcado por 
relações sociais e pelas condições históricas concretas vividas por ela no 
interior da sociedade.

De acordo com as concepções citadas, a Proposta Pedagógica do 
DEI objetiva sustentar a importância do contexto cultural das crianças, 
pois corresponde ao pensamento de Vygotsky (1995, p. 34) que afirma: 
“[...] a cultura origina formas especiais de conduta, modifica a ativida-
de das funções psíquicas, edifica novos níveis no sistema do comporta-
mento humano em desenvolvimento [...]”. 

Nesse sentido, o trabalho pedagógico deve oferecer elementos 
para possibilitar o desenvolvimento das crianças, pois considera a diver-
sidade de culturas existentes refletidas em uma infinidade de recursos 
e diferentes formas de experiência. Nessa perspectiva, o aprendizado 
acontece por meio da vivência cotidiana, tanto na relação que as crian-
ças estabelecem entre si quanto na com os adultos. 

Desse modo, entende-se que o desenvolvimento da criança se 
encontra diretamente relacionado à experiência proporcionada em seu 
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contexto sociocultural. Vygotsky (1995) afirmou que a sociedade deve 
figurar como primeiro plano e fator determinante da conduta e do de-
senvolvimento humano, porque o desenvolvimento cultural transforma 
e supera o desenvolvimento natural da criança. 

Ao organizar os espaços para as vivências cotidianas, as professo-
ras do DEI se configuram como agentes fundamentais desse processo, 
desempenhando o papel de mediadoras dessas experiências, o que re-
quer ainda que estejam atentas às necessidades e interesses apresenta-
dos pelas crianças, lhes proporcionando segurança e valorizando suas 
descobertas.

No DEI, a Proposta Pedagógica também apresenta um espaço 
de formação com a presença dos estudantes do estágio curricular não 
obrigatório, bolsistas de ensino e professores substitutos no DEI. A ins-
tituição considera este aspecto importante para o desenvolvimento do 
trabalho de cuidar e educar as crianças, assim como para o acompanha-
mento e orientação dos estagiários no estágio curricular obrigatório. 

A contratação dos bolsistas de ensino visa atender de forma ime-
diata a falta de professores concursados e/ou em afastamento, permi-
tindo a permanência dos educadores bolsistas pelo período máximo de 
dois anos. Contudo, considera-se que a questão das contratações citadas 
pudesse ser resolvida com a abertura de novas vagas, sob a forma de 
concurso público para professores. 

Na proposta do DEI, a experiência nos planejamentos, nos rela-
tos e avaliações é importante no processo de formação dos estagiários. 
Algumas das experiências citadas passam pelo exercício sistemático 
de pensar o planejamento por meio do desenvolvimento de atividades 
pedagógicas de cuidado e educação junto às crianças; da produção de 
relatos avaliativos sobre os processos; do desenvolvimento de projetos e 
participação em conselhos e comissões internas.

Muitas vezes, essas experiências têm se constituído em uma 
importante oportunidade para os estagiários se apropriarem de co-
nhecimentos específicos exigidos pela docência na educação infan-
til. As atividades realizadas pelos estagiários são orientadas e acom-
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panhadas pelos professores efetivos e substitutos nessa Instituição 
(BRASIL, 2015). 

A dinâmica de funcionamento do DEI ‒ propiciada pela proposta 
pedagógica ‒ e pela estreita relação com as famílias, apresenta elemen-
tos que favorecem significativamente as potencialidades das crianças. A 
mediação educacional realizada pelos professores visa ao desenvolvi-
mento da sociabilidade da criança, tendo em vista as importantes rela-
ções entre os que participam do processo de seu desenvolvimento, por 
exemplo, a família. Assim, considera-se que as crianças, ao assimilarem 
os parâmetros que potencializam suas ações e a dos demais, possam in-
ternalizar as experiências que contenham significados correspondentes 
à condução do adulto professor nesse processo. 

No espaço de atuação do DEI, espera-se que o professor da edu-
cação infantil se reconheça como um profissional com preparo cultural, 
intelectual e científico, cuja luta política inclua condições adequadas de 
trabalho e de formação continuada, para fins de realizar a tríade dialéti-
ca ‒ planejar, registrar e avaliar. Assim, por meio de uma atuação orien-
tada pela prática das concepções teórico-críticas da abordagem histó-
rico-cultural ‒ significativas à formação docente e discente ‒, busca-se 
a capacidade de ofertar com êxito a necessária orientação aos estagiá-
rios em formação e aos bolsistas de extensão presentes no departamen-
to, cujas contribuições para a aprendizagem e o desenvolvimento das 
crianças também se fazem presentes.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A vinculação do Departamento de Educação Infantil ao Cepae 
possibilitou vários avanços, tais como a universalização do acesso das 
crianças por meio de sorteio; a melhoria das condições de trabalho dos 
profissionais da educação infantil no âmbito da UFG; o acesso direto 
das crianças do Departamento à primeira fase do ensino fundamental; 
o reconhecimento efetivo da educação infantil como primeira etapa da 
educação básica na estrutura organizacional do Cepae; a contratação 
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de novos professores via realização de dois concursos públicos (2014 e 
2018); e a consolidação de uma proposta integrada de educação básica 
(educação infantil, ensino fundamental e médio). 

Contudo, ainda existem algumas questões que precisam ser his-
toricamente construídas, incluindo uma maior integração do Depar-
tamento de Educação Infantil com os demais departamentos da UFG, 
bem como a necessária ampliação da contratação de professores. Nos 
últimos anos, a Creche da UFG foi transformada em Departamento de 
Educação Infantil. Nesse processo, muitas rupturas e transformações 
ocorreram no espaço pedagógico do DEI, incluindo a garantia de edu-
cação pública de qualidade para as crianças por meio de um projeto 
educacional que proporciona atos pedagógicos significativos que visam 
possibilitar a formação integral do sujeito.
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Resumo: Neste artigo pretende-se trazer a lume algumas nuances 
da historicidade presente nas práticas político-educativas e nos proces-
sos sócio-históricos constituídos (e constituintes) do projeto de forma-
ção humana, desenvolvido no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à 
Educação da Universidade Federal de Goiás. Na escrita sobre o ofício de 
aprender/ensinar/aprender e ensinar a ensinar, o olhar das narradoras 
estará imbricado pelas inter-relações pessoais e de trabalho construí-
das durante a trajetória de trabalhadores e trabalhadoras que se em-
penham por garantir uma escola de educação básica qualitativamente 
promissora para todos (as). O espaço de trabalho dos Anos Iniciais (1ª 
Fase) do Ensino Fundamental é o lugar social ocupado pelas autoras 
para reconstituir memórias que esquadrinham os projetos de ensino, 
pesquisa e extensão, a fim de apontar reflexões sociofilosóficas neces-
sárias à práxis pedagógica do cotidiano e ao debate acerca das políticas 
públicas voltadas para a educação básica. Ao assumir sua identidade de 
instituição pública, há 50 anos, o Cepae/UFG compreende o conheci-
mento da realidade como um exercício de alteridade, respeito e respon-
sabilidade social para com o espaço socioeducativo pertencente aos su-
jeitos sociais que nele atuam. Neste campo social de formação humana, 
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o ato de educar passa sempre por uma concepção ampla dos conceitos 
de Homem, Sociedade e Educação; para além do âmbito escolar. Desta 
perspectiva, educar é também sensibilizar-se, conhecer com o outro a 
realidade sociocultural para pensar ações de mediação e intervenção a 
partir da experiência social como artefato intrínseco ao processo forma-
tivo. Somente assim a construção de conhecimentos dialoga com a vida 
e favorece a conquista de emancipação ante as situações de dominação 
ao destacar-se como fundamento dos processos de conscientização e 
conhecimento do espaço social.

Palavras-chave: Formação humana. Educação básica. Constru-
ção sociocultural.

“(...) pois é, minha história no antigo Colégio de Aplicação, 
hoje atual Cepae, é cheia de afirmações e descobertas, de de-
silusões e de crescimento e, principalmente, de identificação 
com as coisas que considero válidas e importantes em minha 
vida.” 
(Depoimento nº 3 - Estagiária Virgínia, em 12/09/2002)

1 INTRODUÇÃO: SOMOS NÓS NESTAS MEMÓRIAS 

O intercâmbio de conhecimento dá o tom sociocultural nos ter-
ritórios do aprender/ensinar, do aprender a aprender e do ensinar a en-
sinar; em todos os tempos e lugares. Por onde circulam os viventes, há 
inúmeros mapas afetivos de saberes sociais sendo construídos, em dinâ-
micas ininterruptas. Nesses esboços vão delineando-se uma infinidade 
de histórias de vida que, desconhecendo limites fronteiriços, vai com-
plementando itinerários concluídos ou interrompidos, reconstituindo 
sentimentos de identidade e pertencimento.

Não é diferente no cenário sócio-histórico e cultural em que se 
situa, neste outono de 2018, o Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à 
Educação, uma unidade específica de Educação Básica da Universida-
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de Federal de Goiás (Cepae/UFG) sob supervisão da Pró-Reitoria de 
Graduação (Prograd). Por aqui mapeiam-se as afetividades, e constru-
ções de cotidianidades socioculturais, intrínsecas às relações humanas, 
seja aqui e agora – travadas no individual e no coletivo – ou em outras 
paragens – tecidas por fios do esquecer e do lembrar – entre passado, 
presente e futuro. 

O fato é que, até onde a vista alcança, muitos são os marcos de 
passagens de pessoas que por aqui constituíram experiências semeando 
ideias e participando de acontecimentos. E entre memórias e esqueci-
mentos outras paisagens são reconstruídas pela multiplicidade de tem-
pos que se entrelaçam nos percursos das lembranças desta unidade uni-
versitária mediadora na formação de novos educadores. 

Há um enredo de tempos que não responde aos apelos de khró-
nos e sim a uma certa dialética da duração inerente aos processos de 
mudanças e continuidades. Dito de outro modo: “Do passado histórico, 
o que é que permanece, o que é que dura?” (BACHELARD,1988, p. 8). 
O autor refere-se a um ensinamento de Gaston Roupnel para refletir: 
o que dura e o que permanece é “apenas aquilo que tem razões para 
recomeçar” (p. 8). 

Recomeços trazem vida longa ao saber fazer docente aqui realiza-
do; surgem em mente imagens que duram e permanecem nas paisagens 
históricas dos Anos Iniciais Cepae há cinquenta anos: o lápis esquecido 
debaixo das mesas coloridas ou dentro dos diários de leitura; o tape-
te verde de grama, a acolher brinquedos no parque e caminhadas de 
protestos às políticas públicas que congelam gastos com Educação; as 
ideias, tão jovens, que cobrem as paredes do pátio de vozes e silêncios 
bem pensados; a conversa alegre entre pratos, canecas, cheiros-verdes, 
panelas e amizades que atravessam a cozinha, aguçando sentidos ou ali-
mentando receitas de saberes reinventados; lá fora, ao lado da reserva 
florestal, infâncias soltam Pipoesias, voam longe das paredes da sala de 
aula. 

Nestas lembranças em voo livre, pipas e poesias rimam com os 
mapas mentais de um espaço físico/afetivo de inúmeros aprendizes des-
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te chão: pesquisadores professores e técnicos na ativa e/ou aposentados, 
alunos, ex-alunos, pessoas em sua pluralidade e famílias de múltiplas 
configurações.

Desse modo, a reconstituição desta memória produz-se cultural e 
coletivamente. Por isso, muitas outras incursões memorialísticas podem 
falar de um centro educativo que ensina, pesquisa e faz extensão transi-
tando entre conhecimento científico produzido na universidade pública 
e saberes sociais produzidos pela comunidade local. 

Não obstante, este tipo de reconstituição temporal – sem preten-
sões de atender a uma cronologia – pode ser, equivocadamente, inter-
pretada como um olhar pessoal, um ponto de vista individual. Ressoa 
em uma construção histórica coletiva, para além de uma percepção in-
dividual. Segundo Halbwachs (1990), tanto a memória individual quan-
to a memória coletiva, produzem-se pelas diversas consciências sociais, 
por isso, para ele, não existe uma história individual isenta de uma his-
tória coletiva. 

De acordo com o autor, “diríamos que cada memória individual 
é um ponto de vista sobre a memória coletiva que este ponto de vista 
muda segundo as relações que mantenho com o outro em outros am-
bientes” (HALBWACHS, 1990, p. 69). Ou seja, para ampliar a ótica de 
reconstituição da memória social a incorporação dos saberes do Outro 
é um artefato basilar. 

Desde que compreendida enquanto fenômeno social, a memória 
histórica do Cepae/UFG revela as dimensões simbólicas da memória 
individual a partir dos quadros sociais, reconstituídos pela trajetória de 
seus trabalhadores e trabalhadoras, na lida com os patrimônios cultu-
rais das inúmeras famílias que elegeram o Cepae como espaço formati-
vo de percursos profissionais e de vida.

Levando-se em consideração as constatações acima elencadas, 
pretende-se evidenciar na natureza deste artigo o espaço de trabalho nos 
Anos Iniciais (1ª Fase) do Ensino Fundamental como lugar social ocu-
pado pelas autoras para reconstituir memórias, indagar a história vivida 
a partir do presente ao problematizar e evidenciar a práxis pedagógica 
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do cotidiano neste ir e vir de acontecimentos histórico-culturais do qual 
o Cepae emerge, a fim de apontar reflexões socioeducativas necessárias 
ao debate acerca das políticas públicas voltadas para a educação básica.

2 CEPAE - 50 ANOS: SUA HISTÓRIA A CAMINHO DO JUBILEU 
DE OURO

A instituição pública que ora se apresenta para comemorar seu 
jubileu de ouro atua ao longo desses cinquenta anos na mediação de 
aprendizados tecendo redes de significados entre educação infantil, 
educação básica, ensino médio e pós-graduação. O tracejo das ações 
formativas de seu projeto político-pedagógico norteia-se pelo viés da 
formação de professores e define-se como uma construção histórico-
-cultural urdida a várias mãos desde 1968. 

Aprendizados imprescindíveis proclamados nos estudos de Paulo 
Freire dão legitimidade à compreensão crítica de que a partir de inser-
ções culturais como estas se constitui a práxis dialética na qual teoria 
e prática inter-relacionam-se sustentadas pelo tripé: conscientização, 
politização e libertação. Nesta perspectiva é que se manifesta a práxis 
pedagógica exercida no Cepae/UFG, inscrita, ao longo de meio século, 
como uma construção histórico-cultural consubstanciada nas deman-
das coletivas de educação, cultura e formação de seres humanos para a 
autonomia, a ética, a alteridade e a dignidade humana.

Há muito tempo, sob outra identidade, o Colégio de Aplicação 
da Universidade Federal de Goiás (C.A/UFG) foi fundado no mês de 
março do ano de 1968. O C.A da UFG, tal qual Colégios de Aplicação de 
outras instituições federais, tem um corpo docente qualificado e oferece 
um alto padrão de ensino. A proposta de educação é justamente pautada 
por excelência em estratégias críticas, criativas e libertadoras no ensino, 
na pesquisa e na extensão. 

O currículo vai sendo forjado a partir do diálogo problematiza-
dor com vistas à educação em uma perspectiva humanística, emanci-
patória e libertária. A rigor, o C.A, como era carinhosamente chamado 
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pelos frequentes na época, surgiu como um “campo de estágio” (escola 
campo) direcionado às alunas da Faculdade de Educação, matriculadas 
no curso de Pedagogia, cursando as disciplinas de didática e, também, 
das práticas de ensino. O Curso Ginasial, também, era uma das opções 
de formação quando o colégio ainda funcionava no interior da Facul-
dade de Educação.

O quadro docente é memorável. Professor Geraldo Faria Cam-
pos, decano do Colégio de Aplicação, posteriormente Cepae, em artigo 
publicado na Revista Solta a Voz, descreve poeticamente o contexto po-
lítico e repressivo pelo qual passava o Colégio de Aplicação nos idos da 
década de 1970:

Era pelos anos setenta. A Redentora já se instalara no país 
desde 1964. Um medo grande no ar. Mas havia uma escola 
que queria ser competente, ([...]) e havia Summer Hill, um 
perfume de Paulo Freire no ar – mesmo banido oficialmente 
por ‘decreto’. ([...]) Os alunos passaram a ser o grande motor 
da escola. Falavam, tentavam participar, dividiam o ensino 
com os professores: crescimento de mão dupla. ([...]) Ca-
minhamos toda a década de setenta em nos preparar e em 
debater com a rede aquilo que estudávamos e fazíamos. No 
início de oitenta, mudamo-nos para o Campus II, da UFG. 
(CAMPOS, 2010, p. 3).

Destarte, tal qual o professor Geraldo magistralmente descreve, 
de modo tão expressivo, durante a década de setenta o C.A vivenciou 
experiências de democracia, liberdade e autoridade juntas – parafra-
seando Freire (1986, p. 46): “Professores, alunos e alunas, debatendo, 
refletindo e aprendendo, pensando e (re)pensando juntos, nisto deve 
consistir, essencialmente, a educação libertadora”.

O melhor exemplo desta prática progressista se traduz no envol-
vimento constante para (des) mascarar, no sentido de retirar as máscaras, 
(des) ocultar a realidade. Assim, com o objetivo de envolver professores 
e estudantes em reflexões e discussões foi criado o grupo de estudos 
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“Escolas sem Paredes” na Faculdade de Educação. A partir da década 
de 1980 um projeto pedagógico auspicioso de educação foi sendo de-
senhado, especificamente, em 1982, o Colégio de Aplicação tornou-se 
um Departamento da Faculdade de Educação, começava a germinar um 
Centro de Formação de Professores. 

O Departamento do C.A democraticamente agregou os seus pro-
fessores e professoras por áreas de formação, atuação e interesse, muito 
embora fossem os mesmos de diferentes níveis de ensino e formação 
(Ensino Fundamental – 1ª e 2ª Fases, e Ensino Médio), ainda assim, a 
força motriz que os move, os une, e que diz respeito a suas práticas pe-
dagógicas, tem relação direta com a educação básica. 

Naquele contexto, o “esboço” traçado pelo corpo docente e todo 
o corpo técnico-administrativo já delineava o espaço da educação e da 
pesquisa na Educação Básica - o Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada 
à Educação. O desafio para a grande maioria dos profissionais da educa-
ção era sistematizar as metodologias de ensino, uma estrutura curricu-
lar propriamente, dita. 

Na 1ª Fase – hoje Anos Iniciais – do Ensino Fundamental, 
o ensino crítico pró-emancipador vai incorporando, robustecendo 
sua estrutura pedagógica na medida em que pessoas de seu cor-
po docente fazem ousados movimentos para agregar, estruturar e 
redimensionar o arcabouço pedagógico, do Cepae. Tais aproxima-
ções são facilmente perceptíveis quando se depara com um depoi-
mento como este da decana do Cepae, professora Zuleika Duarte 
Alves (1996, p. 6):

Logo no início, constatei que não havia ainda no C.A a sis-
tematização do ensino da 1ª Fase (...). Mediante tal situação 
senti a necessidade de elaborar um plano de ensino que pu-
desse orientar as minhas atividades pedagógicas (...). Não ha-
via um plano curricular e nem uma coordenação pedagógica 
da qual eu pudesse receber algumas diretrizes. 
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À frente da direção do C.A encontrava-se a Faculdade de Edu-
cação. Muito embora a administração demonstrasse dedicação e zelo, 
certas orientações pedagógicas desencadearam descontentamentos. Se-
gundo Alves (1996, p. 13), por uma série de razões, “tornou-se indis-
pensável, pois, não só para mim como para os demais professores da 1ª 
fase, repensar o ensino de modo geral”. 

Esse era o ano de 1986. Um ano de efervescência pedagógica, 
marcado por estudos acerca da teoria piagetiana, tendo como leituras 
obrigatórias algumas de suas principais seguidoras: Emília Ferreiro e 
Ana Teberosky. Nos quatro anos seguintes, os professores da 1ª fase 
participaram das reformas do ensino e construção de um Projeto Polí-
tico-Pedagógico voltado para os princípios basilares de uma sólida for-
mação humanística, contando com a assessoria da professora doutora 
Silvia Lúcia Bigonjal Braggio.

 O trabalho crítico-pedagógico, associado a contornos de uma 
linha teórico-sócio-histórica, ganhou maiores relevo no ano de 1988, 
quando teve seu primeiro alvitre por meio de um grupo de intelectuais 
envolvidos com atividades de ensino, pesquisa, e de extensão, em uma 
perspectiva crítica, emancipatória, a partir de marco teórico de natureza 
sociológico-filosófico-psicológica, tendo como fio condutor a educação 
humanista. 

Naquele contexto, vários autores contribuíram para a construção 
da base teórica sólida na qual ainda hoje o Cepae sustenta suas prá-
ticas educativas, tais como Marx, Frigotto, Vigotsky e Luria, Bakhtin, 
Leontiev, Paulo Freire, Libâneo, Adorno e tantos outros nomes. As dis-
cussões em torno da educação básica de caráter político-educacional 
constituíam a temática dos professores e o ensino superior. Elas foram 
marcando e estabelecendo, caracterizando, dando um formato, uma es-
trutura, ao Cepae/UFG. 

Os primeiros anos da década de 1990, tempos de impeachment 
no Brasil, em meio aos sinais de consolidação da globalização, da de-
mocracia e do capitalismo, instaurou-se nas universidades públicas um 
fértil período marcado por intensos debates em torno de uma educa-



86 Clêidna Aparecida de Lima | Sirley Aparecida de Souza

ção pública qualitativamente satisfatória, e, por conseguinte, o debate se 
estendeu às características pedagógicas e administrativas do C.A/UFG 
como um dos espaços fundamentais para a formação de novas gerações 
de docentes. 

O Fórum de Licenciaturas teve participação decisiva na defini-
ção das finalidades do Colégio de Aplicação, no âmbito de uma univer-
sidade federal; reconhecido pelo Fórum como campo de estágio para 
diversas licenciaturas da UFG, o C.A não poderia ter sua vinculação 
administrativa a uma única unidade acadêmica. 

Em decorrência de tais reflexões, o Fórum de Licenciaturas da 
UFG propôs a criação de uma Unidade Acadêmica Especial da Univer-
sidade Federal de Goiás. Inaugurado no ano de 1994, surgiu “o Centro 
de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação - CEPAE, vinculado à Pró-
-reitoria de Graduação da UFG, que passou a conter o Colégio de Apli-
cação” (COSTA; SANTOS, 2010, p. 74).

Nesse cenário de estruturação e voltado para uma efetiva inter-
venção pedagógica político-social, por meio da educação, foi pensa-
do o projeto de um Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação 
com fulcro no tripé ensino, pesquisa e extensão, em consonância com 
o princípio da indissociabilidade ensino/pesquisa e extensão [com foco 
na educação] previsto na Carta Magna de 1988. 

Engajados para a consolidação destas novas práticas educativas, 
servidores do Cepae, organizados em comissão, começaram a gestar um 
novo Projeto Político-Pedagógico que teria o condão de nortear, com 
efetividade, um formato avançado de educação básica. Nesta estrutura 
educacional encontrarão lugar práticas educativas na forma de projetos 
voltados para a formação plena da pessoa humana. Projeto para uma 
Educação Inclusiva e de qualidade, efetivamente, para todos.

 Aberta à comunidade. Tendo em vista ser a extensão um dos 
pilares que vêm subsidiando e legitimando este projeto de educação 
pro societate humanístico e emancipatório, que respeita a diversidade 
de pensamentos e valoriza o debate de ideias, com vistas à formação 
para o exercício crítico da cidadania, voltado para a transformação da 
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realidade em que se encontra inserido, superando qualquer atitude de 
sujeito-espectador, no sentido dado por Paulo Freire (2015, p. 67): “[...] 
aprender, não apenas para nos adaptar, mas sobretudo para transformar 
a realidade, para nela intervir, recriando-a [...]”.

Focados na participação de toda a comunidade cepaeneana sur-
giram projetos inovadores de Ensino e Pesquisa e Extensão, tais como: 
Formação de contadores de histórias (grupos Gwaya e Fuxico em famí-
lia); o jornal online Folhinha Aplicada; o LUDENS: Jogos e Brincadeiras 
na Matemática; o CirCula Mostra de Ciência, Cultura e Arte; o Festival 
Pipoesia; Educação contra a Violência e as Drogas; Projeto de ativida-
des desportivas envolvendo a capoeira, luta olímpica, frescobol e fute-
bol; Projeto de Música (Festival Bem-te-fiz e Revoada Musical); Projeto 
Cinema (Sessão Corujinha); Projeto de Psicologia (Grupo de Pais); e 
certamente muitos outros devem fortalecer este complexo projeto de 
educação para a emancipação.

O percurso ainda se faz longo a caminho do fortalecimento de 
um projeto coletivo de universidade, identificada para além de seu papel 
de “instituição dispensadora de conhecimentos” (SARAMAGO, 2009). 
O Prêmio Nobel de Literatura de Língua Portuguesa José Saramago não 
possui formação universitária, e de seu lugar de autodidata com con-
siderável capital cultural acumulado na lida com bens simbólicos, em 
diversos campos sociais, dentre estes, o campo literário, faz um posicio-
namento político acerca do papel da universidade no campo intelectual: 

O espaço por excelência da formação do cidadão, da pessoa 
educada nos valores da solidariedade humana e do respeito 
pela paz, educada também para a liberdade, educada para o 
espírito crítico, para o debate responsável das ideias. Argu-
mentar-se-á que uma parte importante dessa tarefa pertence 
por definição à família, como célula básica da sociedade, po-
rém, demasiado o sabemos, a instituição familiar atravessa 
uma crise de identidade que a tornou impotente diante das 
transformações de todo o tipo que distinguem o nosso tem-
po. A família, salvo dignas mas não numerosas excepções, 
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tende a entorpecer as consciências, ao passo que a univer-
sidade, sendo, como é, lugar privilegiado de pluralidades e 
encontros, congrega todas as condições para suscitar, esti-
mulando-a, uma aprendizagem prática e efectiva dos mais 
amplos valores democráticos, começando pelo que me pa-
rece fundamental: o questionamento da própria democra-
cia. (SARAMAGO, 2009, p. 20).

Quando reafirma a universidade como campo social de apren-
dizado democrático, José Saramago propicia ao leitor um questiona-
mento reflexivo dos valores democráticos defendidos atualmente por 
instituições educacionais. Nesta mesma direção, o Cepae/UFG possui 
uma lista numerosa de professores valorosos que somam um intenso rol 
de educadores combativos em favor da dignidade da prática docente, 
considerando que não é favor, mas sim direito. 

Exatamente por estar no âmbito da universidade – e dos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental – o quadro de trabalhadores(as) do Ce-
pae empenha-se na defesa dos direitos humanos – sobretudo infância 
e juventude – para construir cotidianamente uma escola de educação 
básica igualitária e qualitativamente promissora para todos (as). 

Desenrolando um pouco mais o fio que tece a memória histórica 
da Primeira Fase – Anos Iniciais do Ensino Fundamental – dois aspec-
tos podem trazer a historicidade para um exercício reflexivo do pensar 
pedagogicamente: o físico e o político-pedagógico. O espaço físico dos 
Anos Iniciais, efetivamente, ampliou-se no ano de 2005. A partir dessa 
data funcionaria no novo prédio dos Anos Iniciais do EF e, mais, no 
período matutino. Duas turmas de pré-escolar (iniciadas em 1995), dois 
primeiros anos, dois terceiros, duas turmas de quartos anos e duas tur-
mas de quintos anos.

As páginas do livro de memórias do Colégio de Aplicação/Ce-
pae, especialmente, da Primeira Fase, hoje Anos Iniciais, narram uma 
história de muitas histórias e geografias. Matemáticas e muitas ciências. 
Artes, música, teatro, literatura e, muita dança! Educação Física, então, a 
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criançada não se cansa de reivindicar. Por fim, são páginas e páginas de 
puro letramento. Em um movimento pedagógico com responsabilidade 
política e social prosseguimos, sem esmorecer. Haurindo as melhores 
forças de nosso grupo da Primeira Fase/Anos Inicias – presença inde-
lével. Uma dinâmica amorosa que vem ternamente se prolongando ao 
longo dos anos. 

Ao puxar o fio da linha do tempo histórica vêm surgindo colegas 
memoráveis. Faz-se justa a lembrança. As professoras: Joana Rosa, Sô-
nia Santana, Segismunda Sampaio, Zuleika Alves, Lusinete Vasconcelos, 
Mariolene, Diva, Alessandra Leão, Mirene Moulin, Maria de Fátima, 
Telma Maria Santos. Todas educadoras excepcionais que prestaram seus 
serviços com singular proficiência e ternura, na Primeira Fase/Anos Ini-
ciais. 

Merecem também serem rememoradas aquelas que são como 
magas (não se confunda com feiticeiras), encharcadas de sabedorias, 
observadoras, realizadoras, protetoras da criançada e o “braço” direito 
da Coordenação Pedagógica. Francisca, Saleth, Célia e Silvia Lyra. To-
das ficaram conhecidas por seus talentos e irretocável serviço prestado, 
a alunos e alunas, professores e professoras, pais e mães, enfim, toda a 
comunidade cepaeneana. É assim, dentro da sociológica de dar voz aos 
outros e outras Marias e Josés, que se dá a construção social do educar(-
se) no Cepae/UFG. 

Com o objetivo de reavaliar e propor uma nova forma de orga-
nização administrativa e político-pedagógica para a 1ª Fase, em 2010, 
formou-se uma comissão constituída por seu corpo docente. A ideia 
principal era retomar o fórum próprio desta fase de maneira a congre-
gar “as preocupações, discussões e reflexões do coletivo da Fase [...] o 
que implicaria em mudanças no regimento do Cepae” (COSTA; SAN-
TOS, 2010, p. 86).

Outra experiência inovadora ocorrera no ano de 2013. Até aquela 
data a Creche estava sob a responsabilidade da Pró-Reitoria de Assuntos 
da Comunidade Universitária (Procom) e, a partir de então, foi incor-
porada pelo Cepae, por meio da Resolução CNE 01/2011, que fixa as 
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normas de funcionamento das Unidades de Educação Infantil de res-
ponsabilidade da Administração Pública Federal, suas Autarquias e suas 
Fundações, combinada com a Resolução Consuni 04/2013, notadamen-
te, que cria e integra ao Sistema Federal de Ensino a Unidade de Educa-
ção Infantil da UFG (UEI/UFG). 

Considerando ser este espaço de práticas educativas bastante pe-
culiares e naturalmente identificáveis com a proposta pedagógica para 
a Educação Básica do Cepae, a Reitoria propôs ao Cepae e à UEI uma 
aproximação. É importante salientar que a incorporação da UEI pelo 
Cepae se deu em meio a uma série de discussões e debates, consideran-
do que dentro dos dois espaços acadêmicos coexistiam (e ainda é assim) 
duas carreiras relativas à docência: Magistério Superior (MS) e Ensino 
Básico Técnico e Tecnológico (EBTT). 

Entrementes, no ano de 2014 o Cepae rediscutiu e redimensio-
nou o seu regimento, passando a se organizar por departamentos. Neste 
sentido, a UEI passou a ser denominada Departamento de Educação 
Infantil DEI/UFG, e os Anos Iniciais, Departamento Multidisciplinar 
de Pedagogia. 

Há algo de inarredável para o sujeito que rememora, não dá para 
narrar a história do Cepae sem falar – repetidas vezes – do C.A, inviável 
seria “dizer da árvore sem ir às suas raízes”. Este tem sido o mote deste 
texto. A história da instituição contou com a colaboração de seus docen-
tes, entre outros, das professoras Zaíra da Cunha Melo Varizo – segunda 
diretora do Colégio de Aplicação – e Maria Judy de Mello Ferreira, outra 
decana do C.A/Cepae. 

Varizo e Ferreira (2010), no ano de 2010, fizeram um relevante 
levantamento histórico do C.A/Cepae, todavia, não menos importante, 
em uma perspectiva normativa – Pareceres, Regimentos e Resoluções. 
Vale destacar o ano de 1972, quando:

[...] como escola experimental, o C.A ganha nova proposta 
pedagógica, com um currículo diferente do currículo oficial 
do Ginasial e do Colegial e com uma estrutura organizacio-
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nal também diferenciada. Na ocasião, são determinadas no 
regimento do C.A as atividades dos professores de estágio 
das licenciaturas oferecidas pela FE e dos estágios das habili-
tações do curso de Pedagogia. (VARIZO; FERREIRA, 2010, 
p. 22).

A ideia de Escola-laboratório vislumbrada no final da década de 
1960, mais especificamente, em 1969, orientaria e possibilitaria que o 
Cepae se tornasse, hoje – considerado a melhor escola pública do Es-
tado de Goiás em 2016 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
(Inep), órgão ligado ao Ministério da Educação. No Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) 2015 o Cepae superou a média das escolas 
particulares brasileiras. 

Um Centro de Formação de Professores de referência em todo 
o Estado de Goiás e, de igual modo, um modelo aos demais Colégios 
de Aplicação do Brasil, ao atuar, respectivamente, com Educação Bási-
ca e Ensino Superior – Graduação e Pós-Graduação. Uma dinâmica de 
produção de conhecimentos que exige produção intelectual acadêmica 
para ir ao encontro de outros pesquisadores e/ou das demandas da co-
munidade. 

Impulsionado por tais motivações, a partir do ano de 1985, foi 
criada a atual Revista da Pós-Graduação do Cepae, em Educação Básica, 
em um formato de “boletim denominado Solta a Voz com o objetivo de 
divulgar projetos de pesquisa, pesquisas em desenvolvimento e desen-
volvidas” (VARIZO; FERREIRA, 2010, p. 22). Na linha da cronologia, 
até o ano de 2009 era a Revista Solta a Voz. A partir do ano de 2010, 
publicou-se a Revista Polyphonia v. 21, n. 1. 

No ano de 2008, por ocasião da comemoração dos 40 anos do 
Colégio de Aplicação, hoje Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à 
Educação Cepae/UFG, organizou-se uma coletânea histórica de ima-
gens fotográficas. No entanto, ao apreciá-las, percebe-se que a legenda 
não é a parte mais importante nesta releitura, os fotógrafos da história 
cepaeneana geralmente mantêm uma experiência vivida com/no Cepae, 
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e exatamente por isso sabem ler com as fotografias com precisão as afe-
tividades:

Já se disse que ‘o analfabeto do futuro não será quem não 
sabe escrever, e sim quem não sabe fotografar’. Mas um fotó-
grafo que não sabe ler suas próprias imagens não é pior que 
um analfabeto? (BENJAMIN, 1994, p. 107, grifos do autor).

Como fonte histórica iconográfica, estas imagens, certamente, 
merecem e valem a pena serem relidas, (re) vistas e, mais, ampliadas, 
pela história do seu jubileu – 50 anos – qual seja, pela riqueza do olhar e 
do sorriso estampado no rosto de cada criança, pela expressão corporal 
de cada ator social que vivenciou aqueles dias nem sempre tranquilos 
no que tange à política, todavia, “grávidos” de ideias e projetos de for-
mar homens e mulheres transformadores da sociedade em que vivem. 
Um exemplo de imagem memorável consubstanciada na pessoa de Ge-
raldo Faria Campos. 

“Re-ler” imagens do C.A, hoje Cepae, significa dar concretude 
à memória, materializando pessoas – discentes e docentes – que mar-
caram vidas, gente querida e poeticamente presente na lida escolar, in-
clusive, do escolar. O professor de português Geraldo é hoje memória 
viva, reminiscência daqueles que foram seus alunos, alunas, ou mesmo 
colegas de trabalho. 

“Dono” de uma metodologia pouco ortodoxa, bem própria dos 
professores de português, contrariando a qualquer estereótipo de pro-
fessor de língua portuguesa, seu “jeito” de ensinar consistia na distribui-
ção de “pequenos” textos. Eram fragmentos poéticos, prosas, charges, 
HQs, crônicas, frequentemente aqueles textos desencadeavam profun-
das, belas, às vezes, até polêmicas reflexões. Eram lições inteiras de “lei-
tura” e “interpretação” de mundo. Tudo isso respeitando a curiosidade 
daquele que aprende. 

São diversas as imagens de profunda significação e ressignifica-
ção que nos remetem ao jubileu de ouro do Cepae. É incomensurável o 
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fio da memória, tecido pouco a pouco. É como colcha de retalhos, en-
trecortada de práticas pedagógicas ora se constituindo por muitas mãos. 
Algumas mais experientes, outras nem tanto. O que importa é a práxis 
libertadora pretendida, almejada por cada ator social copartícipe da his-
tória desses cinquenta anos. 

A imagética é animadora. Imanente, desafiadora. Na 1ª Fase – 
Anos Iniciais – do Ensino Fundamental a tessitura da alfabetização se 
revela na diversidade de sua composição pluridisciplinar. É nesta pers-
pectiva que o Departamento Multidisciplinar de Pedagogia do Cepae se 
constitui. Transcendendo as mazelas de políticas públicas pouco eficien-
tes e emergindo em um projeto emancipatório, libertário de educação. 

Neste lugar de educação o papel do (a) educador (a) deverá ser o 
de superar a arrogância, a prática sectária e preconceituosa, a ausência, 
os silêncios, o desamor e o ridículo. Na perspectiva freireana deverão 
prevalecer o bom senso e a sensatez, o que implica “pensar certo”. Pensar 
certo, na compreensão deste ilustrado educador, é pautar pelo dialógico 
e não polêmico. Em Freire (2015, p. 38-39) escolas públicas libertárias, 
democráticas, norteiam-se pelo pensar dialógico valorizando as hipóte-
ses (ou erros) como parte fundamental do percurso: 

Em razão dos princípios que nortearam a criação destas es-
colas, elas são mais conhecidas como escolas-laboratório, 
cuja missão tem sido oferecer uma abordagem educacional 
inovadora, direcionada para o desenvolvimento de seus alu-
nos e professores.

Para Freire (2015), não se limita a transferir, depositar, oferecer, 
doar ao outro, tomado como paciente de seu pensar, a inteligibilidade 
das coisas, dos fatos, dos conceitos. Trata-se de apontar caminhos, ou-
tras versões de uma mesma história, outras óticas, outras éticas para que 
o sujeito autônomo rompa seus limites para construir conhecimentos 
coletivamente.
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3 CONCLUSÃO

POR 50 ANOS: EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE

Neste momento em que o Cepae/UFG comemora cinquenta anos 
de existência, os Anos Iniciais do Ensino Fundamental organizam-se 
como Departamento Multidisciplinar de Pedagogia e, como fórum de-
liberativo, reafirma sua vocação de pensar coletivamente a educação 
básica. Dá continuidade à sua tarefa de buscar uma educação transfor-
madora, força criadora de melhores possibilidades futuras, no sentido 
vislumbrado por Coêlho (2009, p. 21):

A razão de ser da educação e da escola é a inserção rigorosa 
e crítica do homem no universo da cultura, do humano que 
emerge à medida que ele compreende e transforma o mundo, 
a natureza e a si mesmo; que se faz animal político no sentido 
aristotélico da expressão, se recria, se humaniza. Ser inacaba-
do, o homem se faz efetivamente humano agindo como ser 
humano, educando-se em sua dimensão sociopolítica e pes-
soal, criando outra sociedade. 

Com a precípua finalidade de comprometer-se com a formação 
humana, ao realizar ensino, pesquisa e extensão, o Cepae/UFG se con-
solida como uma unidade universitária partícipe na formação de novos 
educadores, por meio do campo de estágio nas diversas áreas de conhe-
cimento. Neste sentido, atualiza ano a ano a identidade, historicamente 
construída, por força dos princípios apoiados no tripé ensino, pesquisa 
e extensão, vinculados à formação de professores. 

Redefine, assim, sua vocação de espaço social democrático, de 
resistência aos ataques direcionados à escola pública, e toma para si a 
obrigação de questionar e refletir sobre a realidade das políticas públicas 
voltadas para a infância e a juventude. 

Ao se referir à “Democracia e Universidade”, José Saramago (2009) 
ratifica que, assumindo um projeto formativo, a universidade mudará ra-
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dicalmente de figura sempre que se propuser a formar pessoas. Ou seja, o 
projeto de formação humana e intelectual será mais bem delineado se for 
entendido como “a formação do indivíduo, da pessoa, do cidadão, essa 
suprema trindade terrestre, três em um corpo só” (p. 20). 

Como se depreende da análise desenvolvida neste estudo, o pro-
jeto do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação se originou 
das discussões, produções e práticas político-educativas pautadas em 
uma concepção humanística de sociedade. Isso significa que mais foi 
sendo gestado no decorrer desses cinquenta anos. 
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Resumo: A Coordenação do Ensino Fundamental Anos Finais 
e do Ensino Médio do Cepae atua de forma conjunta e é representada 
pelo mesmo coordenador pedagógico. A organização do espaço escolar 
é articulada e mediada pelo coordenador em parceria com professores, 
pais e alunos. Como objetivos principais destas duas fases de ensino, 
apresentamos: desenvolver as habilidades e potencialidades dos alunos; 
estimular sua autonomia e compromisso com as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão; incentivar o crescimento intelectual e pessoal; e 
promover espaços de discussão e construção de saberes conjuntos. O 
desenvolvimento do trabalho pedagógico no Cepae é entendido como 
um processo pluridimensional que busca proporcionar diferentes es-
paços de aprendizagem para nossos alunos, bem como momentos de 
discussão e reflexão sobre os mais variados temas que permeiam seus 
contextos. 

Palavras-chave: Organização do Trabalho Pedagógico. Ensino 
Fundamental. Ensino Médio. 

1 *Professora assistente do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (Cepae). E-mail: 
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1 INTRODUÇÃO

De acordo com Dutra (2014), a atuação da coordenação pedagó-
gica no espaço escolar é de suma importância para articulação de pro-
postas didáticas, projetos de ensino, pesquisa e extensão, formação con-
tinuada de professores e mediação entre os diversos sujeitos que atuam 
neste contexto. 

Cabe ao coordenador pedagógico (CP) orientar a organização do 
espaço escolar, acompanhar as atividades pedagógicas institucionais, 
programar e articular atividades de ensino, coordenar reuniões e con-
selhos de classe, verificar o andamento dos processos avaliativos, rece-
ber e orientar pais, alunos e professores, mediar os conflitos gerados no 
contexto escolar, entre tantas outras funções que surgem diariamente. 

O coordenador pedagógico também assume funções burocrá-
ticas que muitas vezes acabam se sobrepondo às pedagógicas, mesmo 
não sendo o ideal. Cabe também ao CP a verificação de conceitos/notas 
e acompanhamento de seu preenchimento no sistema, supervisão dos 
diários de classe, redação e análise de solicitações e recursos, organiza-
ção de atas, envio de comunicados sobre alunos e professores, estabele-
cimento e cobrança de prazos e resolução de problemas estruturais ou 
de manutenção do espaço escolar. 

Segundo Lima e Santos (2007, p. 79), o coordenador pedagógi-
co é visto como o profissional que “se responsabiliza pela maioria das 
‘emergências’ que ocorrem, isto é, como um personagem ‘resolve tudo’ 
e que deve responder unidirecionalmente pela vida acadêmica da es-
cola”. Essa visão é equivocada e acaba sobrecarregando o coordenador 
pedagógico, pois atribui a sua figura funções que podem ser assumidas 
e gerenciadas por outros membros da comunidade escolar. 

No Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (Cepae), 
a cada eleição se estabelece o grupo de professores que assumirá os 
cargos de gestão. Os coordenadores pedagógicos são indicados pela 
nova direção ou pelos professores da unidade. É uma função de grande 
compromisso e que depende de muita dedicação e conhecimento da 
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organização do espaço escolar. Atualmente, temos quatro coordenações 
atuando simultaneamente nas fases da Educação Básica (EB): Coorde-
nação da Educação Infantil (CEI); Coordenação do Ensino Fundamen-
tal Séries Iniciais (CEFSI); Coordenação do Ensino Fundamental Séries 
Finais (CEFSF) e Coordenação do Ensino Médio (CEM). As duas últi-
mas atuam em conjunto, sendo representadas pelo mesmo coordenador 
pedagógico. Neste artigo, tratamos de apresentar a organização do tra-
balho pedagógico no Cepae com o foco no ensino fundamental séries 
finais e no ensino médio. 

2 ORGANIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS

O Ensino Fundamental Anos Finais (EF) é cursado no período 
de quatro anos, iniciando a partir do 6º ano e encerrando seu ciclo no 9º 
ano. As aulas são realizadas no período matutino, com duas turmas de 
30 estudantes cada para os quatro anos que representam o EF. No Cepae 
esta fase está articulada para dar continuidade ao processo de formação 
integral de nossos estudantes e, para isso, buscamos estimular o desen-
volvimento de suas habilidades e potencialidades diariamente. 

Entendemos a educação como um processo pluridimensional de-
senvolvido ao longo da vida acadêmica e que visa ofertar possibilidades 
diferenciadas de aprendizagem aos nossos estudantes, assim como de-
fende Dutra (2014). 

O processo de ensino e aprendizagem envolve um conjunto de 
saberes que serão apresentados e desenvolvidos durante a jornada esco-
lar. Conforme Garrido (2008), as ideias preconcebidas tradicionalmente 
sobre docência e espaços escolares fazem parte do repertório de crenças 
de muitos docentes. Entretanto, no Cepae, nossos docentes apresentam 
vários saberes que vão sendo estimulados, enriquecidos e revistos du-
rante as discussões e propostas de ensino, pesquisa e extensão articula-
das ao contexto escolar. 

Nossa proposta de ensino está pensada no sentido de romper o 
paradigma curricular conteudista, embora ainda tenhamos que repen-
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sar algumas práticas desenvolvidas em nosso contexto escolar. No cor-
rente ano, estamos discutindo e iniciando a reestruturação do EF, pois 
percebemos a discussão e reformulação das práticas docentes como es-
sencial para formação básica de nossos alunos, bem como para a forma-
ção continuada de nossos professores. 

Nos últimos dez anos a coordenação pedagógica do EF tem apre-
sentado propostas de trabalho que visam enriquecer a formação inte-
gral de nossos estudantes. Dentre elas está a possibilidade de momentos 
interdisciplinares que costumam proporcionar a construção de saberes 
coletivos, segundo esclarece Dutra (2014). Ao apresentar e disponibili-
zar os planos de ensino dos professores do 6º ao 9º ano é possível verifi-
car temáticas comuns e possibilidades de trabalho conjunto e interdis-
ciplinar. Durante os conselhos de classe os professores podem, também, 
estabelecer parcerias com seus colegas e repensar suas práticas de forma 
conjunta. 

Com relação à matriz curricular, o 6º e 7º ano apresentam as se-
guintes disciplinas: português, espanhol, inglês, francês, matemática, 
ciências, informática, história, geografia, educação física e artes. Nos 
anos letivos de 2015 e 2016, foi incluída a disciplina intitulada como 
“Coordenação Pedagógica”. Seu objetivo era discutir as problemáticas 
e dilemas específicos de cada turma, pois percebemos a necessidade de 
um espaço de discussão entre alunos, pais e coordenação. 

Alguns dos temas abordados nesses momentos foram: violên-
cia na escola (física e psicológica); o papel dos alunos, pais, profes-
sores e gestores; participação efetiva dos pais na vida escolar; vanta-
gens e desvantagens da internet; perigos das redes sociais; as relações 
estabelecidas nos diversos contextos juvenis; dilemas da adolescên-
cia, entre outros. 

Avaliamos a proposta positivamente, pois percebemos que os 
vínculos entre coordenação, pais e alunos foram fortalecidos. Muitos 
dos problemas enfrentados diariamente pelos alunos começaram a sur-
gir com mais frequência e com a perspectiva de resolução. O setor de 
psicologia foi um grande aliado nesses momentos, pois muitos de nos-
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sos alunos e familiares passaram a procurar ajuda para enfrentar e solu-
cionar seus problemas cotidianos. 

No 8º ano a disciplina de informática não é ofertada e, com isso, 
a matriz curricular apresenta dois horários disponíveis para preenchi-
mento com outras atividades relevantes para a formação de nossos estu-
dantes. Em 2015, 2016 e primeiro semestre de 2017 os estudantes tive-
ram a oportunidade de receber semanalmente professores e estagiários 
do curso de libras com a supervisão da professora de português. Essa 
disciplina abriu espaço para discussão sobre a importância da inclusão, 
enriqueceu seus conhecimentos, possibilitou a iniciação nessa lingua-
gem e ampliou os recursos e repertórios de nossos estudantes. 

Outra disciplina ofertada ao 8º ano durante 2016 e 2017 foi a de 
psicologia, tendo como ministrantes alunos e professores do PIBID/
Psicologia e como supervisora a professora de espanhol. Cada turma 
elaborou um projeto de trabalho com base em seus interesses e necessi-
dades. Os projetos foram realizados contando com atividades teóricas e 
práticas que abordaram as seguintes temáticas: juventude e adolescên-
cia; identidade; bolhas sociais; formas de preconceito; assédio; suicídio; 
vícios; diálogos familiares; entre outros. 

As discussões realizadas durante as aulas foram de suma impor-
tância para a formação da personalidade e identidade de nossos estu-
dantes, pois conheceram a visão da psicologia sobre os mais variados 
temas que permeiam seus contextos. A participação nas discussões foi 
bastante expressiva, favorecendo o estabelecimento de um ambiente de 
confiança e respeito. As atividades foram interrompidas em 2018 devido 
ao término do projeto PIBIC/Psicologia. 

Para o ano letivo de 2018, os estudantes iniciaram atividades com 
foco na pesquisa acadêmica a partir da disciplina “Pesquisa no EF”. A 
disciplina foi proposta e está sendo realizada em parceria com as pro-
fessoras de português, espanhol e inglês. Os estudantes estão aprenden-
do sobre a importância da pesquisa no ambiente escolar, como redigir 
textos acadêmicos, quais são os modelos de trabalhos e como se orga-
nizam, elaboração de slides e apresentações orais, entre outros temas. 
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Essa disciplina certamente auxiliará na formação acadêmica e integral 
de nossos estudantes. 

No 9º ano os alunos cursam as disciplinas de português, espa-
nhol, inglês, francês, matemática, ciências, história, geografia, educação 
física, sociologia e artes. A matriz curricular do 9º ano se diferencia ao 
ofertar a disciplina de sociologia, pois entendemos sua importância na 
compreensão, indagação e (re)leitura dos acontecimentos sociais. Outro 
aspecto diferenciado é a apresentação da química nas aulas de ciências. 
Os professores que ministram a disciplina são do departamento de quí-
mica e não de ciências, pois entendem a importância de introduzir a 
disciplina no EF para que não haja tanto estranhamento e dificuldade 
no EM. 

Vale ressaltar que no Cepae ofertamos três línguas estrangeiras 
(inglês, espanhol e francês) no núcleo básico, ou seja, de curso e aprova-
ção obrigatória para a finalização de cada ano letivo. Ao estudar outras 
línguas, nossos estudantes ampliam seus conhecimentos linguísticos, 
têm contato com novas culturas e formas de representação social, po-
dem entrar em contato com pessoas de vários países, auxilia na busca e 
leitura dos diferentes gêneros textuais, entre outros aspectos. 

O Cepae oferta a todos os estudantes o atendimento individual 
ou coletivo nas disciplinas curriculares. A coordenação se encarrega de 
organizar planilhas de atendimento semanal e disponibiliza na página 
para que tanto pais quanto estudantes tenham o conhecimento dos dias 
e horários disponíveis de cada disciplina. Todos têm direito a este aten-
dimento, mas geralmente os estudantes com dificuldades ou conceitos 
negativos são os que o utilizam com mais frequência.

Os cursos de licenciatura da UFG contribuem com o Cepae a 
partir do estágio curricular. Após a reestruturação dos currículos das 
licenciaturas e com o consequente aumento da carga horária de estágio, 
nossos departamentos recebem um grande número de estagiários. Estes 
estagiários realizam observações do contexto escolar e das aulas, plane-
jam e discutem atividades com o professor supervisor, ministram aulas, 
organizam projetos de intervenção a partir das demandas observadas e 
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trazem suas reflexões aos orientadores, supervisores e comunidade es-
colar. 

Fotografias 1 e 2 - Projeto de intervenção pedagógica do grupo de esta-
giários do ICB, realizado em 2015

 

Fonte: Repositório Digital do CEPAE/UFG

No decorrer dos anos letivos, muitos projetos de pesquisa e in-
tervenção são desenvolvidos no Cepae. Acima, apresentamos imagens 
do “Projeto de intervenção pedagógica” do grupo de estagiários do ICB. 
Seu objetivo foi verificar as críticas e elogios dos estudantes sobre nosso 
contexto escolar. Após a realização da pesquisa, os estudantes organiza-
ram painéis com os resultados e deixaram expostos no pátio durante um 
recreio estendido. 

Outro projeto anual de intervenção é da Faculdade de Nutrição e 
tem como objetivo abordar a relação dos adolescentes com o corpo e a 
obesidade. Os estudantes do EF recebem palestras sobre o tema e par-
ticipam, voluntariamente, de algumas atividades como: verificar peso 
e medidas; questionário sobre alimentação; e orientação nutricional. 
Depois de finalizado o projeto, os estagiários de nutrição realizam uma 
exposição dos resultados nos murais do Cepae. 

Nossos estudantes do EF têm a possibilidade de participar de 
muitos eventos durante o ano e a coordenação pedagógica é importante 



104 Fabiana Perpétua Ferreira Fernandes

no apoio e mediação durante a programação, comunicação e realização 
de cada um deles. Os alunos, pais e professores recebem os comuni-
cados e são orientados sobre os objetivos e importância das atividades 
para o grupo escolar. 

Fotografias 3 e 4 - Festa Junina do Cepae/2018 - estudantes do 8º e 6º 
ano

 

Fonte: Repositório Digital do CEPAE/UFG
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Todos os anos é realizada a “Festa Junina” do Cepae e contamos 
com a participação de nossos alunos, pais e professores na organiza-
ção das barraquinhas com comidas, bebidas e jogos, bem como para as 
apresentações culturais. Nossos estudantes se organizam, definem quais 
produtos serão vendidos e seus valores, realizam as compras com a aju-
da de pais e professores e montam seu espaço para a festa. Com isso, de-
senvolvem sua autonomia, iniciativa e aprendem a trabalhar em equipe. 

Fotografia 5 - V Mostra de Ciências, Cultura e Artes/2017 – Apresenta-
ção de trabalhos de alunos do 8º e 9º ano 

Fonte: Repositório Digital do CEPAE/UFG

Outro evento importante para nossos estudantes é a “Mostra 
de Ciências, Cultura e Arte – CIrCULA”, coordenado e realizado por 
professores do Cepae. Teve sua primeira edição em 2013 e vem apre-
sentando novidades a cada ano. Seu objetivo é incentivar as produções 
e pesquisas dos alunos, abrir espaço para a discussão, incluir projetos 
de vários departamentos e proporcionar atividades diferenciadas que 
abordem temas relevantes para nossos adolescentes. A Semana da Di-
versidade e a Feira de Ciências e Tecnologia são eventos agregados que 
acontecem durante o CIrCULA. A partir de 2018, o Seminário de Está-
gio do Cepae e o Seminário de Projetos de TCEM também farão parte 
do evento. 
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Fotografias 6 e 7 - V Mostra de Ciências, Cultura e Artes/2017 – Apre-
sentação de trabalhos de alunos do 8º e 9º ano

 

Fonte: Repositório Digital do CEPAE/UFG



107ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NA COORDENAÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL ANOS FINAIS E DO ENSINO MÉDIO

O “Fórum do Ensino Fundamental” é realizado em conjunto 
com o “Fórum do Ensino Médio” e no corrente ano está em sua tercei-
ra edição. Este evento busca discutir com os alunos, pais, professores e 
coordenação questões pertinentes a esta fase de ensino. São ofertadas 
oficinas com temáticas selecionadas para pais e alunos e espaços de dis-
cussão para professores. A coordenação solicita aos representantes de 
sala que levantem temas de interesse em suas turmas e a comissão do 
evento tem o papel de buscar profissionais que pesquisam e trabalham 
com esses temas para participar do evento.

 
Fotografia 8 - II Fórum do Ensino Fundamental/2017 – Oficina “13 
Reasons Why: Algumas Reflexões”

Fonte: Repositório Digital do CEPAE/UFG

Para os alunos, o “Fórum do Ensino Fundamental” costuma ser 
um evento bastante importante por proporcionar temáticas que são se-
lecionadas por eles. Após o evento solicitamos a avaliação das turmas 
para poder organizar as próximas edições e, geralmente, são positivas e 
retratam a importância de escutar a opinião dos alunos e abrir espaço 
para sua participação na programação das atividades escolares. 
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Nossos alunos do EF também participam do “Congresso de Pes-
quisa, Ensino e Extensão – Conpeex/UFG”. São ofertados palestras, 
cursos, apresentações e atividades culturais que podem ser selecionados 
por eles. Em 2017, os alunos do EF tiveram sua primeira participação 
como apresentadores de trabalhos acadêmicos e compartilharam seus 
projetos de pesquisa com os colegas. Dessa forma, deixaram de ser so-
mente participantes ouvintes e passaram para uma nova etapa de sua 
formação acadêmica. 

Fotografia 9 - Conpeex/2017: Alunos de 9º ano discutindo sobre seus 
projetos de pesquisa

Fonte: Repositório Digital do CEPAE/UFG
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Fotografias 10 e 11 - I Muestra Conciencia Latinoamerica: Encuentros 
con la Cultura/2018

 

Fonte: Repositório Digital do CEPAE/UFG
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Em 2018 tivemos a “I Muestra Conciencia Latinoamerica: En-
cuentros con la Cultura”, realizada pelo Departamento de Espanhol. O 
objetivo desta primeira edição do evento foi incentivar os estudos sobre 
os povos latino-americanos considerando aspectos como identidade, 
sociedade, cultura, gastronomia, música e dança. Os alunos apresenta-
ram suas pesquisas, prepararam comidas e explicaram suas receitas, ex-
puseram roupas e acessórios de outros países, elaboraram murais com 
imagens e textos explicativos. Também contamos com a participação 
de alunos e professores de outras escolas públicas de Goiânia, questão 
importante na socialização e aquisição de novos conhecimentos. 

Com base neste contexto apresentado, avaliamos que nosso EF é 
rico em propostas e atividades diferenciadas. Nossos alunos não estão 
presos a uma matriz curricular fechada. Estamos criando e experimen-
tando novas propostas continuamente com o objetivo de proporcionar 
um leque de conhecimentos e possibilidades para nossos estudantes. 

3 ORGANIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO

Nessa fase de ensino, o trabalho da coordenação pedagógica cos-
tuma ser primordial, pois estamos lidando com adolescentes em fase de 
(re) construção de sua identidade e muitas vezes os limites e práticas 
possíveis são questionados por eles. A liberdade de expressão e a au-
tonomia, tão incentivadas em nosso ambiente escolar, acabam sendo 
confundidas por alguns estudantes e, por esta razão: 

Cabe ao coordenador pedagógico, juntamente com todos 
os outros educadores, exercer o “ofício de coordenar para 
educar” também aqui no sentido de possibilitar trocas e 
dinâmicas da própria essência da aprendizagem: aprender 
a aprender e junto com, essência do que se concebe como 
formação continuada de educadores. Não se trata de imagi-
nar que cabe ao coordenador sozinho realizar tantas tarefas, 
mas de compreender que este, estando a serviço do grupo 
no encaminhamento dos objetivos de buscar a superação dos 
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problemas diagnosticados, possa promover a dinâmica cole-
tiva necessária para o diálogo (LIMA; SANTOS, 2007, p. 84). 

O coordenador pedagógico atua constantemente na mediação 
dos conflitos do EM, pois esta fase requer muito diálogo e também fir-
meza nas orientações necessárias para o seu bom andamento. Não es-
peramos que nossos alunos aceitem as orientações e normativas institu-
cionais sem questionamentos, mas que consigam entender suas razões e 
princípios no que se refere ao coletivo. 

Nessa perspectiva, entendemos que o EM tem o papel de abrir 
espaço para a formação integral de nossos alunos, desenvolvendo seu 
perfil com criticidade e reflexão. O CP e os professores buscam promo-
ver, também, o desenvolvimento da autonomia e da responsabilidade 
dentro das mais variadas atividades pedagógicas.

De acordo com Freire (2011, p. 105), é necessário que os profes-
sores aprendam a orientar e mediar as problemáticas que surgem no 
contexto escolar sem a preocupação de ser o detentor do saber. Isso não 
leva à perda de seu espaço de autoridade, ao contrário, demonstra segu-
rança e confiança em sua competência profissional, passando a ensinar 
e aprender de forma simultânea. 

O clima de respeito que nasce das relações entre a autorida-
de e a liberdade dos alunos autentica o caráter formador do 
espaço pedagógico. É com a autonomia, construída pessoal-
mente, que as liberdades vão tomando o lugar antes ocupado 
pela dependência. Esta autonomia se alicerça na responsabi-
lidade que vai sendo assumida pelo aluno. 

Com base nisso, o EM do Cepae busca proporcionar um ambien-
te motivador, repleto de conhecimentos teóricos e práticos que auxiliam 
na formação básica de nossos alunos. Nosso foco não está na prepa-
ração para processos seletivos, mas na preparação integral, intelectual 
e pessoal. Neste ano, a Comissão de Reestruturação do Ensino Médio 
(CREM) está dando continuidade às discussões sobre a reformulação de 
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nosso EM e, provavelmente, a partir de 2020 nossos alunos terão uma 
matriz curricular renovada. 

Atualmente, o Ensino Médio (EM) do Cepae é cursado ao longo 
de três anos, iniciando a partir do 1º ano e encerrando seu ciclo no 3º 
ano. Está dividido em dois núcleos de ensino: núcleo básico e núcleo 
flexível. As disciplinas do núcleo básico acontecem no matutino e cada 
ano contempla duas turmas de 30 estudantes, atendendo em média 180 
por ano. 

Os alunos, obrigatoriamente, devem cursar as seguintes discipli-
nas: português, espanhol, segunda língua estrangeira (inglês ou fran-
cês), educação física, artes, filosofia, sociologia, história, geografia, bio-
logia, matemática, física, química e trabalho de conclusão do EM. Ao 
ser reprovado em qualquer uma delas, o aluno deverá cursar novamente 
o ano correspondente. 

No 1º ano do EM, os estudantes estão eufóricos e ansiosos com 
as mudanças, preocupados com as novas disciplinas que cursarão e com 
o nível de responsabilidade e iniciativa que será cobrado nessa etapa de 
sua formação. Logo na primeira semana de aula, necessitam optar entre 
o inglês e o francês como sua segunda língua estrangeira. O espanhol é, 
até o momento, a língua estrangeira obrigatória e estava amparado pela 
Lei nº 11.161. Entretanto, esta lei foi revogada em fevereiro do corrente 
ano após a Lei nº 13.415 ser sancionada. Assim, caberá à CREM rever 
essa questão e apresentar uma nova proposta. 

A disciplina “Trabalho de Conclusão do Ensino Médio (TCEM)” 
é uma novidade para os estudantes do 1º ano, pois até 2017 iniciava so-
mente no 2º ano. A partir das discussões da CREM e de nossos fóruns 
optamos por sua oferta logo no 1º ano para que possamos subsidiar uma 
experiência mais efetiva aos nossos alunos. Nela iniciam suas vivências 
com a pesquisa acadêmica por meio da proposta de elaboração de um 
projeto de pesquisa para o corrente ano. Os estudantes escolhem seus 
temas de pesquisa, seu orientador e recebem as informações e esclareci-
mentos necessários para o desenvolvimento do seu trabalho, tanto por 
parte do orientador quanto do coordenador de TCEM. 
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No 2º ano, nossos alunos já estão adaptados ao EM e à organi-
zação da matriz curricular. As disciplinas são as mesmas cursadas no 
ano anterior, com exceção da disciplina de TCEM, que até 2018 inicia 
concomitantemente no 1º e 2º ano. A partir de 2019, os alunos do 2º 
ano darão continuidade ao TCEM iniciado no 1º ano, ou seja, as tur-
mas já estarão na nova matriz curricular vigente. Esta disciplina está no 
horário semanal matutino, pois uma das aulas de física foi cedida para 
proporcionar a possibilidade de os alunos receberem orientação meto-
dológica no núcleo básico. 

Para os alunos do 3º ano seguem as mesmas disciplinas da matriz 
curricular, sem alteração na oferta ou na carga horária. Os estudantes 
mostram muita inquietação nesse período, os sentimentos estão confu-
sos, os dilemas cotidianos tomam proporções mais profundas, a inde-
cisão e a apatia também são sentimentos presentes nessa finalização da 
educação básica. 

Entendemos que os alunos estão adaptando-se à ideia de térmi-
no, de fechamento de um ciclo que tem sido vivenciado, por muitos de-
les, desde o ensino fundamental. Nesse período, os estudantes estão en-
cerrando suas pesquisas e começam a preparar suas defesas de TCEM. 
Também participam, em grande maioria, de processos seletivos para 
ingresso na graduação ou em cursos técnicos. 

Fotografias 12 e 13 - Defesa de TCEM/2017 – alunos egressos do 3º ano
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Fonte: Repositório Digital do CEPAE/UFG

No ano de 2004, o Cepae aprovou uma nova proposta de EM que 
tinha como base a criação de um núcleo flexível, com disciplinas cursadas 
no vespertino. O objetivo de tal proposta era criar um espaço que aten-
desse as mais variadas demandas de nossos estudantes, proporcionando o 
conhecimento e estudo de temáticas que não eram trabalhadas no núcleo 
básico. Com isso, nossos alunos teriam uma formação mais complexa, 
enriqueceriam seu repertório acadêmico, estariam mais preparados para 
enfrentar os obstáculos da vida acadêmica, profissional e pessoal. Ao lon-
go dos anos essa proposta foi sofrendo algumas modificações geralmente 
relacionadas à carga horária e quantidade de disciplinas cursadas. 

Atualmente, o núcleo flexível está dividido por áreas do conhe-
cimento, sendo composto por: área de Ciências Humanas e Linguagens 
– com as disciplinas de português, espanhol, inglês, francês, educação 
física, artes, geografia, história, filosofia e sociologia; e a área de ciências 
da natureza e matemática - composta pelas disciplinas de biologia, físi-
ca, química e matemática. 
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Os estudantes do 2º e 3º ano, ainda pertencentes à matriz curricular 
anterior, cursam quatro disciplinas anuais, totalizando no mínimo doze ao 
final do 3º ano. Os estudantes que iniciaram o 1º ano em 2018 estão na nova 
matriz curricular e devem cursar duas disciplinas anuais, totalizando seis ao 
final do 3º ano. Para exemplificar os variados temas abordados nas discipli-
nas eletivas, apresentamos um quadro com as ofertadas neste ano:

Quadro 1 - Núcleo flexível/2018 – disciplinas ofertadas como eletivas
DISCIPLINAS DO NÚCLEO FLEXÍVEL – ELETIVAS/2018

1. Ambiente e saúde
2. Astronomia: o universo em que vivemos
3. Física – matemática: cálculo aplicado à física
4. A arte em língua estrangeira - francês
5. Esporte de raquete frescobol
6. Projetos de pesquisa e letramento informacional 
7. Perspectiva artística de ambiente
8. Metodologia científica
9. Pensamento complexo I: o ser e o nada
10. Uma (breve) leitura do Brasil contemporâneo por meio da sua 

música popular 
11. Representações de gênero na arte
12. Geografia para o Enem
13. Estatística 
14. Leitura literária e a formação do leitor
15. Química na cozinha
16. Drogas: efeitos e consequências 
17. Desafios éticos contemporâneos 
18. Experiências políticas no século XX
19. Juventude, educação e mídias: perspectivas filosóficas
20. Projeto de vida e orientação profissional
21. Língua e cultura italiana: arte, arquitetura, gastronomia, literatura 

e música
22. História da escravidão
23. História em temas para o TCC e o Enem

Fonte: Repositório Digital do CEPAE/UFG
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Todos os anos, nossos estudantes se deparam com uma lista de 
disciplinas que podem ser cursadas e, com isso, definirão seus eixos e te-
mas de interesse. Essa proposta possibilita a construção de um currículo 
escolar diferenciado capaz de estimular a produção do conhecimento e 
o crescimento intelectual deles.

Nossos estudantes são incentivados a publicar suas pesquisas 
acadêmicas tanto resultantes do TCEM quanto dos demais projetos de-
senvolvidos no Cepae. Conforme já apresentado, o “Congresso de Pes-
quisa, Ensino e Extensão – Conpeex/UFG” é um evento que garante a 
participação de nossos alunos do EM com a publicação de seus TCEM. 
Desde 2013, o Cepae recebe um espaço no evento visando estimular a 
formação acadêmica deles. 

Fotografia 15 - Conpeex/2013 – Apresentação de pesquisas dos alunos 
egressos do 3º ano

Fonte: Repositório Digital do CEPAE/UFG
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Fotografias 16, 17 e 18 - Conpeex/2017 – Alunos egressos do 3º ano 
apresentando os resultados de seus TCEM

  

Fonte: Repositório Digital do CEPAE/UFG

Durante o ano letivo são vários os eventos disponíveis para a 
apresentação de trabalhos científicos, artísticos ou culturais de nossos 
alunos. Dentre esses eventos está a “Mostra de Ciências, Cultura e Arte 
– CIrCULA” do Cepae. Os estudantes participam com apresentação de 
TCEM (parcial ou final), resultados de pesquisa do PIBIC/EM, expo-
sições, apresentações artísticas, culturais e oficinas. No ano corrente, o 
Seminário de Projetos de TCEM (para alunos do 1º e 2º ano) fará parte 
da programação do CIrCULA. 

Fotografia 19 - V Mostra de Ciências, Cultura e Artes/2017 – Oficina 
“Mujeres Libres” ministrada por alunas do Cepae em parceria com pro-
fessor e aluna da Faculdade de Letras/UFG 

Fonte: Repositório Digital do CEPAE/UFG
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O “Fórum do Ensino Médio” é outro evento do Cepae realizado 
para proporcionar um espaço de debate para nossos alunos, pais e pro-
fessores. Geralmente, ofertamos oficinas com temas selecionados por 
nossos estudantes e, outro aspecto importante, é que algumas das ativi-
dades são coordenadas e realizadas por eles. 

Fotografias 20 e 21 - Fórum do Ensino Médio/2015 – Exposição da 
produção criativa em artes visuais

 

Fonte: Repositório Digital do CEPAE/UFG
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Fotografia 22 - Fórum do Ensino Fundamental e do Ensino Mé-
dio/2018: início das comemorações do Jubileu de Ouro do Cepae com a 
participação de membros da comunidade escolar

Fonte: Repositório Digital do CEPAE/UFG

Além dos eventos, nossos alunos também realizam viagens de es-
tudo com foco temático interdisciplinar e contam com a participação 
de professores das diversas áreas do conhecimento. Esses momentos 
misturam o rigor acadêmico e a socialização dos estudantes. São impor-
tantes para desenvolver o trabalho em equipe, aprender a ter compro-
misso e responsabilidade, respeitar regras de convivência e lidar com as 
diferenças. 

Os alunos do 1º e 2º ano costumam visitar pontos históricos das 
cidades de Goiás e Pirenópolis, realizando trabalhos e exposições foto-
gráficas que registram esses momentos. Os alunos do 3º ano de 2016 e 
2017 viajaram para o Rio de Janeiro e visitaram o Museu do Amanhã 
acompanhados de alguns de seus professores. 
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Fotografia 23 - Visita ao Museu do Amanhã/RJ/2017 – alunos egressos 
do 3º ano e professores

Fonte: Repositório Digital do CEPAE/UFG

A tradicional “Festa Junina” do Cepae movimenta nossos estu-
dantes do EM e propicia um espaço para levantar verbas para a rea-
lização de sua formatura. Os alunos do 1º, 2º e 3º ano se esforçam na 
organização de seus espaços e na venda de seus produtos, pois este é um 
dos eventos de maior participação da comunidade escolar. Os alunos 
do 3º ano também entendem esse momento como uma forma de encer-
ramento de sua participação no Cepae. É realizada a quadrilha do EM, 
que agrega alunos dos três níveis e propicia a socialização destes grupos 
no ambiente escolar. 
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Fotografia 24 - Festa Junina do Cepae/2018 – quadrilha do EM

 

Fonte: Repositório Digital do CEPAE/UFG

Os alunos que estão cursando o 3º ano do EM também partici-
pam de um projeto da professora de espanhol intitulado “Mi espacio 
me identifica”, o qual conta com a participação do professor de artes. O 
objetivo do projeto é ampliar a discussão sobre o espaço escolar; repen-
sar as práticas e as questões que permeiam o EM; projetar um espaço 
escolar criativo e motivador; e fomentar a pesquisa e o intercâmbio de 
conhecimentos no contexto escolar.
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Fotografia 25 - Projeto “Mi espacio me identifica” – alunos do 3º ano

Fonte: Repositório Digital do CEPAE/UFG

Os alunos iniciaram estudos sobre identidade no primeiro se-
mestre e realizaram a pintura de suas salas de aula a partir da represen-
tação das ideias e pensamentos de cada grupo. O trabalho pedagógico 
que traz propostas diferenciadas e que permite o desenvolvimento da 
criatividade e autonomia dos alunos enriquece sua formação integral. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entendemos o Cepae como uma unidade acadêmica que oferta a 
educação básica, bem como os demais níveis de ensino, com muita de-
dicação e propostas que visam à formação integral, intelectual e pessoal 
de todos os membros atuantes na comunidade escolar. Sabemos que é 
necessário rever constantemente nossas práticas e repensar nossos obje-
tivos, que devem estar articulados ao ensino, pesquisa e extensão. 

Nos próximos anos continuaremos discutindo nosso currículo e 
propondo novas formas de articulação e construção do conhecimento. 
Pretendemos estabelecer no Cepae um ambiente que propicie o debate 
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de ideias, o intercâmbio de conhecimentos, a socialização, a participa-
ção da comunidade, a inclusão, entre tantos outros aspectos. 

REFERÊNCIAS

DUTRA, P. P. O “pulsar pedagógico”: estratégias e desafios de uma 
coordenadora na formação de professores. 2014. Dissertação (Mestra-
do). PUC/Campinas, 2014.

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática edu-
cativa. 43. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2011.

GARRIDO, E. Espaço de formação continuada para o professor – 
coordenador. In: BRUNO, E. B. G.; ALMEIDA, L. R. de; CHRISTOV, 
L. H. da S. (Orgs.) O coordenador pedagógico e a formação docente. 
9 ed. São Paulo: Edições Loyola, 2008. p. 9-15. 

LIMA, G. P.; SANTOS, S. M. O coordenador pedagógico na educação 
básica: desafios e perspectivas. Educere et Educare, v. 2, n. 4, p.77-90, 
jul./dez, 2007.

PLACCO, V. M.; SOUZA, V. L. T.; ALMEIDA, L. R. O coordenador pe-
dagógico: aportes à proposição de políticas públicas. Cadernos de Pes-
quisa, v. 42, n. 147, set./dez, 2012.



124

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ENSINO NA EDUCAÇÃO BÁSICA CEPAE/

UFG: CINCO ANOS DE PESQUISA E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM NÍVEL 

STRICTO SENSU

Deise Nanci de Castro Mesquita1

Elisandra Filetti-Moura2

Resumo: Este texto narra a história do PPGEEB/CEPAE/UFG, 
em seus cinco anos de existência como elo integrador entre profissio-
nais das rede municipal, estadual e federal de ensino básico, em Goiás, 
Tocantins e Distrito Federal. Sucintamente, apresenta as dissertações 
desenvolvidas pelas centenas de mestrandos que, como fruto de suas 
investigações teóricas e empíricas, propõem materiais didático-pedagó-
gicos denominados “produtos educacionais” que visam à inovação, ao 
revigoramento das práticas de seus diversificados atores, em seus inú-
meros ambientes escolares. O resultado alcançado por este Programa 
multidisciplinar pertencente à Área de Ensino da Capes não se limita 
apenas à formação em serviço de seus discentes, mas também de seus 
próprios docentes que, como seus orientandos, atualizam seus estudos e 
vivências profissionais em projetos de pesquisa, de ensino e de extensão, 
1  Doutora em Letras e Linguística (FL/UFG). Pesquisadora do Programa de Pós-Graduação 

em Ensino na Educação Básica. Docente de Educação Básica no Cepae/UFG. E-mail: 
mesquitadeise@yahoo.com.br

2  Doutora em Letras e Linguística (FL/UFG). Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 
em Ensino na Educação Básica. Docente de Educação Básica no Cepae/UFG. E-mail: elisandra.
filetti@yahoo.com.br
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atuando como professores de nível superior na Unidade de Educação 
Básica da Universidade Federal de Goiás. 

Palavras-chave: Pesquisa. Formação. Ensino Básico.

1 IDEALIZAÇÃO E CONCRETIZAÇÃO

O Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica 
(PPGEEB) foi primeiramente pensado pelos Conselheiros (diretores, 
coordenadores, docentes, técnicos administrativos e discentes) do Cen-
tro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (Cepae), em 2008, em res-
posta à solicitação da Reitoria da Universidade Federal de Goiás (UFG) 
pela opção desta Unidade ao Programa de Apoio a Planos de Reestrutu-
ração e Expansão das Universidades Federais (Reuni). 

O fato de que as diversas licenciaturas da UFG já contemplavam 
a demanda por graduação em nível superior na região indicava que a 
decisão mais adequada dessa Unidade de Educação Básica deveria ser 
pelo oferecimento de cursos de formação continuada, e não inicial, de 
professores. Também, a mudança constitutiva da Unidade Colégio de 
Aplicação, fundado em 1966, para Centro de Ensino e Pesquisa Apli-
cada à Educação, em 1994, sustentava essa escolha, já que a partir daí 
o trabalho desenvolvido pelos conselheiros havia ganhado uma ampli-
tude que abarcava não apenas o ensino em nível básico, mas também a 
pesquisa acadêmica e a extensão comunitária. 

Desde então, a contribuição da Unidade à formação universitá-
ria, que era limitada ao campo de estágio supervisionado das licencia-
turas da UFG, passou a se dar também em nível lato sensu, com o ofe-
recimento de cursos de especialização presencial e a distância, além da 
institucionalização de programas de extensão e de pesquisas científicas 
aplicadas à escolarização básica, em parceria com a Secretaria do Estado 
da Educação e de outras Secretarias Municipais de Educação, em Goiás.

Esta transformação também interferiu positivamente na configu-
ração do quadro de profissionais da Unidade, que não foi meramente 
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ampliado em quantidade, mas também em titularidade, já que a partir 
de 1980 seus professores de 1º e 2º graus (nomenclatura da época) fo-
ram reclassificados para a carreira do magistério superior. A partir daí, 
foi incrementada a formação stricto sensu de seus servidores docentes e 
técnicos administrativos, contribuindo para que na época da idealiza-
ção da Proposta e consulta à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
(PRPPG) da UFG, em 2011, o Cepae já constasse com a efetivação de 
aproximadamente vinte doutores, dez mestres e cinco especialistas, na 
equipe de docentes das três áreas de conhecimento da educação básica. 

Assim, a titularidade da maioria dos professores, aliada as suas 
práticas de pesquisa e de extensão, também formalizadas e veiculadas 
em sua Revista semestral denominada por vinte anos Solta a Voz e a 
partir de 2011 Polyphonía e em outros periódicos com qualis determi-
nados pela Área de Educação e outras, de conhecimentos específicos, 
suscitava a capacidade e a relevância da Unidade em se comprometer 
com a formação continuada de professores da educação básica também 
em nível stricto sensu. 

A partir de então, entre 2010 e 2011, foi criada e mantida uma 
Comissão de Estruturação do Mestrado do Cepae/UFG, composta por 
seus próprios docentes e técnicos administrativos, que inicialmente re-
cebeu aconselhamento da PRPPG/UFG e assessoria da Faculdade de 
Educação da UFG. Durante esse período, também foram feitas consul-
tas à equipe de Avaliação da Capes, que indicou a então criada Área 
46 - de Ensino como sendo a mais apropriada para receber e julgar a 
submissão da Proposta. 

Tendo como fundamento as investigações desenvolvidas em pes-
quisas científicas, sistematizadas e veiculadas em livros, materiais di-
dáticos, artigos e outras publicações, bem como em eventos e outras 
atividades acadêmicas, a Comissão decidiu organizar um Programa de 
Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica, em nível de mestrado 
na modalidade profissional, cuja proposta curricular contemplasse os 
diferentes campos de atuação do ensino na educação básica de forma 
multi e interdisciplinar. 
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Para tanto, foi idealizada uma matriz composta por três núcleos 
que, imbricados, pudessem oferecer (1) uma formação geral relaciona-
da 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, fundamentassem o estudo teórico de um 
objeto que desse sustentação à formulação de propostas de atividades 
práticas aplicadas à escolarização básica. 

A seleção da 1ª turma do PPGEEB/CEPAE/UFG foi realizada en-
tre os meses de março e abril de 2013. Inscreveram-se à seleção cerca de 
120 candidatos, obtendo a aprovação apenas dezenove destes, advindos 
onze da Área de Linguagem, Código e suas tecnologias e de Humanida-
des (Pedagogia), sete da Área de Ciências Humanas, Sociologia, Filoso-
fia e suas tecnologias e um da Área de Ciências da Natureza, Matemática 
e suas tecnologias. 

Com as presenças da pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, 
Profa. Dra. Divina das Dôres de Paula Cardoso, e do Prof. Doutor Hono-
ris Causa Geraldo Campos de Faria, que proferiu palestra sobre a sala de 
aula como lócus privilegiado para a pesquisa aplicada, a aula inaugural 
do programa foi realizada no dia 5 de maio de 2013, dando início, assim, 
a todas as atividades acadêmico-culturais do Mestrado Profissional em 
Ensino na Educação Básica do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à 
Educação da Universidade Federal de Goiás – PPGEEB/CEPAE/UFG.

2 INTEGRAÇÃO À NOVA ÁREA DE ENSINO

A trajetória inicial do PPGEEB/CEPAE/UFG se mistura à de (re)
construção da Área de Ensino, nº 46, que foi constituída pela Porta-
ria Capes nº 83/2011, integrando-se à Grande Área Multidisciplinar. O 
triênio 2010-2012 havia sido bem conturbado, devido à indicação de 
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coordenadores, um efetivo do Ensino de Ciências e Matemática (2010-
2011) e dois outros pro tempore (2012-2013), sem ampla discussão no 
âmbito dos programas, embora sob intensos e concentrados debates no 
Conselho Superior, no contexto de construção do Plano Nacional de 
Pós-Graduação e do Plano Nacional de Educação 2011-2020, além das 
estratégias para o fortalecimento da educação básica na Capes. 

E esta situação só veio a ser modificada depois de definidos quais 
programas permaneceriam e quais migrariam para outras Áreas; e quan-
do o documento de Área, seu Qualis e seus Instrumentos de Avaliação 
Trienal Nucleada na antiga Área de Ensino de Ciências e Matemática fo-
ram efetivamente redigidos e aprovados, já no final de 2013. Para o PP-
GEEB/CEPAE/UFG, esta foi uma grande e privilegiada oportunidade 
de compreender, discutir e decidir sobre os rumos da Área, pois a coor-
denação, na época (biênio 2013/2014), foi convidada a compor todas as 
equipes que se reuniram mensalmente na Capes, sob a coordenação pro 
tempore da Profa. Dra. Tânia Cremonini Araújo-Jorge.

Já em junho de 2013, uma comissão conjunta das Áreas de Edu-
cação e de Ensino trabalhou no sentido de gerar um comunicado que 
apontasse efetivas perspectivas de cooperação entre as duas Áreas, iden-
tificando suas convergências e especificidades:

A Educação é uma prática social e um fenômeno cultural es-
pecífico, objeto de investigação e estudo interdisciplinar no 
âmbito das Ciências Humanas, caracterizando-se também 
como um campo de conhecimento próprio (...) Esse campo 
inclui o estudo e a pesquisa das instituições escolares, das 
atividades educacionais fora da escola, dos sistemas educa-
tivos e dos processos sociais e políticos que significam o ato 
de educar, os saberes educacionais e os sujeitos educativos 
das mais diferentes formas. Assim, a Educação compreen-
de o ensino, mas o transcende como projeto de formação e, 
dessa forma, os conteúdos ensinados/aprendidos ganham 
sentido na interação com as experiências vividas na escola e 
fora dela. (...) Os Programas da Área de Ensino focam as pes-
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quisas (expressas em artigos, livros e trabalhos em eventos) 
e produções (expressas em processos, materiais, tecnologias 
educacionais e propostas educativas, políticas públicas) em 
Ensino de determinado conteúdo, buscando interlocução 
com as Áreas geradoras dos conhecimentos a serem ensina-
dos. (...) Os PPG da Área têm como objeto a mediação do 
conhecimento em espaços formais e não formais de ensino e, 
como principal objetivo, o processo de formação de mestres 
e doutores através da construção de conhecimento científico 
sobre este processo e sobre fatores de caráter micro e macro 
estrutural que nele interferem. A Área de Ensino é, portan-
to, uma Área essencialmente de pesquisa translacional, que 
busca construir pontes entre conhecimentos acadêmicos ge-
rados em educação e ensino, para sua aplicação em produtos 
e processos educativos na sociedade. (CAPES. COMUNICA-
DO CONJUNTO Nº 001/2013). 

Com esse encontro, os problemas concernentes a divergências e 
disputas de campo e esfera dessas duas áreas educacionais e das moda-
lidades de programas acadêmico e profissional foram minimizados, e 
puderam ser iniciadas as profícuas reuniões de discussões preparató-
rias para a construção do tão almejado e imprescindível Documento da 
Área de Ensino, referência principal de qualquer Área na Capes. 

Na verdade, antes disso, em fevereiro de 2013, o primeiro passo 
já havia sido dado pelas Diretoria de Avaliação da Capes e Coordenação 
Pro Tempore da Área 46, que prepararam o 2º Seminário de Acompa-
nhamento dos Programas e, com isso, criaram um espaço importante 
para a conquista de confiança e, consequentemente, de construção de 
um pacto de trabalho entre os coordenadores dos programas.

Neste seminário, a Profa. Tânia Cremonini de Araújo-Jorge apre-
sentou uma proposta pautada em cinco eixos: 1- Manutenção das refe-
rências anteriores da Área de Ensino de Ciências e Matemática; 2- Va-
lorização da interdisciplinaridade, que caracteriza a inserção da Área 
de Ensino na Grande Área Multidisciplinar, e não em outra; 3- Valori-
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zação dos Mestrados Profissionais da Área com um diálogo intenso e a 
inclusão de um coordenador adjunto deste segmento; 4- Composição 
de comissões de Área com colegas atuantes desde a criação da Área de 
Ensino em 2000, em equilíbrio com colegas de programas credenciados 
mais recentemente, representativos do escopo da Área no momento; 5- 
Enfrentamento do subfinanciamento para os Mestrados Profissionais da 
Área, particularmente, no concernente a bolsas para mestrandos pro-
fessores. 

Realizadas as discussões e indicados os anseios dos programas, 
foi composta a comissão (a qual a coordenação do PPGEEB/CEPAE/
UFG também integrou), que consolidou a minuta do Documento de 
Área a ser submetido ao Conselho Técnico-Científico do Ensino Supe-
rior, que o avaliou segundo um contexto comparativo em relação aos 
documentos das demais 47 áreas da Capes, fundamentados em um mo-
delo comum previamente votado no CTC-ES. 

E, segundo Tânia Cremonini de Araújo-Jorge, em entrevista con-
cedida à Revista Polyphonía (2013) do PPGEEB/CEPAE/UFG:

Cada documento foi analisado individualmente, com apre-
sentação e consideração por, no mínimo, dois outros conse-
lheiros, que atuaram como pareceristas, e seguiu-se então o 
comentário do coordenador da Área, responsável pela con-
solidação final. Fiz os ajustes sugeridos e acrescentei temas 
ou detalhes que não constavam antes, mas que refletiam a 
discussão realizada pelo CTC-ES sobre o conjunto das Áreas. 
O texto final foi aprovado formalmente pelo CTC-ES e divul-
gado pela DAV na página da Área, para servir como referên-
cia geral para todo o país.

As bases e diretrizes que norteiam os Programas de Pós-gra-
duação da Área de Ensino presentes no documento aprovado em 2013 
seguem as mesmas até a presente data. A outra versão disponível na 
página da Capes, de 2016, agora sob a coordenação efetiva (e não mais 
pro tempore) da Profa. Dra. Tania Cremonini de Araújo-Jorge e equipe 
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constituída pelo coordenador adjunto de Programas Acadêmicos, Prof. 
Dr. Marcelo de Carvalho Borba, e pela coordenadora adjunto de Pro-
gramas Profissionais, Profa. Dra. Hilda Helena Sovierzosk, traz apenas 
a atualização dos dados avaliativos do quadriênio 2013-2016. 

Para o PPGEEB/CEPAE/UFG, é imprescindível uma constante 
atenção à seção do Documento de Área que trata sobre as caracte-
rísticas fundamentais que definem a modalidade profissional: o pú-
blico a que se destina é composto por profissionais em exercício da 
função e que partilham sua carga horária entre trabalho e formação 
de pós-graduação; o formato do curso é de tempo parcial, com carga 
horária compatível com o horário restrito dos profissionais cursistas; o 
corpo docente pode incluir profissionais não necessariamente douto-
res, desde que sejam especialistas renomados no campo disciplinar do 
Programa; a matriz curricular é bastante objetiva e focada na melho-
ria da atuação profissional dos mestrandos e transformações no seu 
ambiente e qualidade de trabalho por meio dessa formação; o tempo 
disponível para a conclusão do mestrado pode variar de 24 a 36 me-
ses; o trabalho final pode ser uma dissertação breve, necessariamente 
composta por algum produto ou processo elaborado pelo mestrando 
e que tenha relação com o objeto de seu trabalho, introduzindo as 
inovações e melhorias propostas e, preferencialmente, testadas e fun-
damentadas na introdução geral da dissertação; na avaliação do Pro-
grama, o quesito de inserção social pesa 25%, com a redução conco-
mitante do peso relativo da avaliação do corpo docente e da produção 
intelectual, ambas com 30%; e a valorização da produção técnica é um 
componente relevante do quesito de produção intelectual, em que se 
valoriza muito a elaboração de produtos e processos educativos e sua 
aplicação no respectivo sistema de ensino. Quanto a bolsas de fomento 
e de ajuda ao mestrando, preferencialmente, devem ser captadas em 
fontes advindas das secretarias estaduais e municipais de educação; 
e os financiamentos do Programa devem ser assumidos pela própria 
Instituição de Ensino Superior ou por agentes diretamente interessa-
dos na qualificação desses profissionais da educação. 
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Estas são realmente as características que definem o Programa de 
Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica, que tem como propósito 
geral atender à necessidade de qualificação dos profissionais da educação 
das redes públicas e particulares de ensino básico, em nível stricto sensu 
e conforme a demanda regional. Para tanto, enfatiza o aprofundamento 
teórico-epistemológico e teórico-metodológico de questões relacionadas 
ao ensino, à aprendizagem, à avaliação e a demais aspectos constitutivos 
do sistema educacional, nas Áreas de Linguagens, Códigos e suas tecno-
logias e de Humanidades (Pedagogia); Ciências da Natureza, Matemática 
e suas tecnologias; e Ciências Humanas, Sociologia, Filosofia e suas tec-
nologias, instrumentalizando os profissionais da educação com conhe-
cimentos que o habilitem a desenvolver pesquisa aplicada cujo objeto de 
investigação emerja de seu próprio cotidiano escolar. 

Em específico, objetiva formar profissionais que atuam no ensino 
básico com capacidade analítica, crítica e de transformação de sua prá-
tica; fortalecer a articulação entre teoria e prática na formação e atuação 
do profissional da educação básica; aplicar conhecimento e proposições 
inovadoras para o ensino básico nas dimensões do processo de escolari-
zação; desenvolver conhecimentos e habilidades de pesquisa na área da 
Educação Escolar Básica; instrumentalizar os profissionais da educação 
básica para a participação crítica no redirecionamento e/ou fortaleci-
mento de políticas públicas educacionais e da Escola Básica; e capaci-
tar os profissionais da educação para a busca constante de eficiência no 
processo de escolarização, por meio da identificação de problemas e ge-
ração de propostas de inovação.

O PPGEEB/CEPAE/UFG é aberto a professores e a outros pro-
fissionais da educação com graduação em licenciatura, que estejam em 
serviço na escola básica, exercendo atividades diretamente relaciona-
das à prática pedagógica e ao ambiente escolar. Ao concluir o Mestrado 
Profissional em Ensino na Educação Básica, o que se espera é que esses 
profissionais sigam desenvolvendo pesquisas aplicadas no campo do en-
sino e, consequentemente, contribuam para a melhoria da qualidade da 
escolarização infantil, fundamental e média, no Brasil. 
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Por isso, a estrutura curricular do Mestrado Profissional em 
Ensino na Educação Básica é composta de um total de 32 créditos, 
correspondendo cada um a 15 horas/aula e/ou trabalho equivalente, 
que devem ser concluídos em um período mínimo de 18 e máximo 
de 30 meses. A sua integralização é realizada depois de obtidos os 
16 créditos em disciplinas, atividades complementares e de orienta-
ção, que culminam na produção, apresentação e defesa pública (com 
aprovação de uma Banca composta por no mínimo três doutores, 
sendo ao menos um deles externo ao Programa) de uma dissertação 
científica, que traz em seu bojo uma proposta prática aplicada à edu-
cação básica, ou seja, um produto educacional, o que equivale aos 16 
créditos restantes. 

As disciplinas que compõem a matriz curricular priorizam o es-
tudo, a pesquisa e a aplicação de conhecimentos que permeiam os as-
pectos gerais e específicos do ensino na educação básica, e saberes a eles 
interligados. Dessas, o aluno cursa apenas quatro, que são organizadas 
segundo os critérios: 

A) DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS DO NÚCLEO COMUM - 
tratam de questões gerais da educação e da escolarização bá-
sica (Total de disciplinas: 2 / Total de créditos: 6 / Total de 
horas: 90):
1. Teorias de ensino e aprendizagem
2. Organização de contextos de educação básica

B) DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS DO NÚCLEO ESPECÍFICO 
– nomeadas Fundamentos Teórico-metodológicos do Ensino 
de..., essas disciplinas verticalizam a formação do profissional 
de educação básica, nos aspectos epistemológicos e metodo-
lógicos, em sua área específica de atuação no ensino formal, 
não formal e/ou informal (Total de disciplinas: 1 / Total de 
créditos: 4 / Total de horas: 60).
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C) DISCIPLINAS OPTATIVAS DO NÚCLEO INTERDISCIPLI-
NAR - priorizam abordagens de ensino, processos e dificul-
dades de aprendizagem, e saberes, conceitos e especificidades 
das disciplinas do currículo de educação básica. Devido à es-
pecificidade do tema investigado por algum grupo de mes-
trandos, é possível o oferecimento de outras disciplinas com 
objetivos análogos (Total de disciplinas: 1 / Total de créditos: 
4 / Total de horas: 60).

São consideradas ATIVIDADES COMPLEMENTARES aquelas 
realizadas e comprovadas no período em que o aluno está regularmente 
matriculado no Programa. 

A elaboração do projeto e o desenvolvimento da pesquisa aplica-
da no próprio ambiente de atuação do mestrando são acompanhados 
por um orientador e, em alguns casos, também por um coorientador. 
Durante esses momentos de ATIVIDADE ORIENTADA o objetivo é 
direcionar as leituras e as produções intelectuais que delas advêm para o 
interesse, a necessidade e a especificidade da investigação científica que, 
imprescindivelmente, culmina em um produto educacional fundamen-
tado teoricamente em uma dissertação acadêmica (Total de créditos: 
16).

3 REPERCUSSÕES ATUAIS

A criação do PPGEEB foi uma oportunidade de o Cepae e a UFG 
contribuírem para a aproximação entre ensino e pesquisa na educação 
básica para além dos estágios e das licenciaturas. Trata-se de uma in-
tervenção político-educacional na constituição basilar da formação de 
muitos professores goianos, mas também de estados do Centro-Oeste. 
Implantar um mestrado profissional (PPGEEB, 2012) com quase ou ne-
nhum subsídio da própria universidade e da Capes/MEC tem sido uma 
tarefa árdua. A qualificação de professores da educação básica é mais 
que necessária, pois não há educação de qualidade sem profissionais 
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que se mantenham preparados para resolver problemas oriundos do 
processo escolar e do avanço do conhecimento científico. 

As dificuldades que os professores da educação básica enfrentam 
para serem liberados pelas redes de ensino, ao menos em Goiás, têm 
sido grandes, assim como a escassez de investimentos e bolsas nos mes-
trados profissionais da área de ensino tem criado uma contradição em 
relação a um discurso sobre a necessidade de investimento na educação 
básica e a falta de políticas de incentivo (Cf. VAILLANT et al., 2016). 

Os mestrados em Ensino na Educação Básica pretendem que os 
professores retornem à sala de aula munidos de conhecimento teóri-
co, aliado a estratégias metodológicas que lhes permitam exercer a do-
cência efetivamente com qualidade, intervindo teórica e socialmente 
na construção do conhecimento, propondo alternativas didáticas mais 
adequadas à situação de sala de aula. 

Assim, professores formados pelos mestrados profissionais em 
Ensino devem atuar como agentes que não somente sejam capazes de 
relacionar discussões teóricas em suas escolas de origem, mas, sobretu-
do, atraiam o interesse dos pares no sentido de transformar conteúdos 
e metodologias, a partir de um olhar investigativo sobre a escola básica, 
tornando-se pesquisadores de sua própria prática escolar, intervindo 
por meio de ações pedagógicas que promovam um ensino de natureza 
científica e inovador, abordando problemas relativos ao ensino e contri-
buindo para que a aprendizagem em sala de aula acompanhe as neces-
sidades interativas, de construção do conhecimento na contemporanei-
dade.

A atuação de um professor da educação básica não pode mais ser 
vista como uma atividade desvinculada da pesquisa, da continuidade 
dos estudos em grupo, que contribuam para os índices de crescimento 
da educação básica (FILETTI; VIEIRA, 2012), da qualidade do ensino 
ofertado e da condição de formação dos estudantes, com base nos índi-
ces de avaliação geral (Prova Brasil, Enem, etc.). Nesse sentido, a sala de 
aula torna-se o ambiente propício para o desenvolvimento de produtos 
educacionais. 
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A construção de um produto educacional é parte obrigatória do 
trabalho de conclusão dos mestrandos oriundos de mestrados profis-
sionais (CAPES, 2013). Esses produtos são resultado das investigações 
propostas e, ao mesmo tempo, podem ser o meio pelo qual o mestrando 
discute a própria condução metodológica de seu problema de pesquisa. 
Trata-se de um processo complexo, pois envolve, além da abordagem 
teórica do problema, a discussão de possibilidades de resolução desse 
dado problema e a aplicação de propostas de intervenção em sala de 
aula. Assim, o produto educacional evidencia a ação pedagógica, tor-
nando-se um meta-produto.

Para acomodar a multiplicidade de áreas de conhecimento, o Pro-
grama de Pós-Graduação em Ensino na Educação propôs duas linhas de 
pesquisa que orientam os projetos de investigação dos mestrandos, bem 
como os projetos de pesquisa dos docentes. São elas: 1-Concepções 
teórico-metodológicas e práticas docentes: com cerca de 31 projetos 
de pesquisa vinculados e 2-Práticas escolares e aplicação do conheci-
mento: com 19 projetos vinculados, até 2017. 

O curso tem demonstrado ser de muito interesse por parte de 
professores do estado de Goiás, Distrito Federal e Tocantins, apresen-
tando um índice de 120 inscritos em 2013 e mais de 500 em 2018. As 
vagas ofertadas também passaram de 20, em 2013, para 30 em 2015 e 
para 40 em 2016. Além de ser um programa de natureza multi e inter-
disciplinar, o PPGEEB tem demonstrado um crescimento significativo 
nos últimos anos, como salientam os dados citados.

As pesquisas desenvolvidas pelos docentes do Programa e seus 
orientandos envolvem desde alunos do ensino básico, da graduação e 
do mestrado, com algumas bolsas advindas de diversos editais (PIBID, 
PIBIC-EM, PIBID, Prolicen, Procom, IC-CAPES/FAPEG, Fapeg-U-
niversal). Entretanto, desde sua criação, o PPGEEB conta com apenas 
quatro bolsas da Fundação de Amparo à Pesquisa do estado de Goiás 
(Fapeg). Esse índice ainda é bastante baixo, em relação à demanda.

Algumas ações do Programa têm sido importantes para seu cres-
cimento, especialmente as que promovem inserção social. O Estágio de 
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Docência tem sido um grande articulador da ação do Programa nas es-
colas. Temas voltados à inclusão escolar, às possibilidades de organiza-
ção do trabalho em contextos de violência, práticas criativas na educação 
básica, o ensino dos conceitos geométricos e autonomia de um aluno com 
síndrome de Down e deficiência intelectual, letramento para autonomia... 
são abordados. 

Esse projeto tem sido significativo para o PPGEEB e seus mes-
trandos, pois proporciona um momento de reflexão sobre como o mes-
trado profissional pode, de fato, intervir na dinâmica da escola, pro-
pondo novas abordagens de temas e de estratégias para não somente 
tratar do currículo vigente, bem como de temas transversais que afetam 
o cotidiano escolar.

Até o presente momento, 53 dissertações foram defendidas no 
quadriênio (2013-2017), com uma média em torno de duas orientações 
por docente permanente, num tempo médio de 25 meses, o que foi con-
siderado como um índice muito bom pela avaliação da Capes. Esses 
dados indicam a pertinência do PPGEEB em investir na qualificação de 
professores e que os produtos educacionais, construídos, atendem aos 
requisitos da Capes (CAPES, 2011).

Nessa mesma linha seguem os trabalhos de dissertação já defen-
didos. De 2013 até 2017 foram defendidas 53 dissertações, que abor-
daram temas importantes como: trabalho cooperativo do intérprete de 
Libras no ensino de português para surdos, leitura colaborativa em espa-
nhol, literatura e história em quadrinhos, prática de leitura de poesia para 
a formação humana, uso da calculadora como prática assistiva no ensino 
de aritmética para alunos com deficiência intelectual, reconhecimento da 
cultura cigana como proposta de inclusão curricular, artes circenses na 
educação física escolar, dança – cognição e afetividade numa escola rural 
de tempo integral, construção da igualdade de gêneros no currículo da 
educação de jovens e adultos, entre tantos outros. 

Um mestrado profissional requer que o Programa de Pós-Gra-
duação e seu quadro docente acompanhem os egressos do curso, de 
modo que a pesquisa, a dissertação de mestrado não fique circunscrita 
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ao ambiente acadêmico, mas ganhe projeção na escola na qual o profes-
sor atue, na região, etc. Para isso, acompanhar a continuidade do tra-
balho do mestrando é importante para garantir que o vínculo com a 
pesquisa na educação básica não se perca. 

E uma das ações que permitem a vinda e a permanência dos 
professores do ensino básico é a promoção de eventos acadêmicos 
da área, a participação dos mestrandos-professores nos projetos de 
pesquisa, ensino e extensão dos seus respectivos orientadores e, tam-
bém, na organização e participação de eventos produzidos dentro e 
fora do Programa.

O PPGEEB organizou e sediou vários eventos no quadriênio 
(2013-2017: o I Seminário Internacional de Escolas Criativas (RIEC), Se-
minário de Dissertações e Produtos Educacionais do PPGEEB/CEPAE/
UFG, cujos trabalhos encontram-se disponíveis na página do PPGEEB 
(http://www.pos.cepae.ufg.br), o I Seminário Nacional de Mestrados 
Profissionais da Área de Ensino (2015), o I Fórum de Educação Sistêmi-
ca (2017), além dos eventos programados para 2018 como II Fórum de 
Educação Sistêmica e o próprio Seminário de Dissertações que ocorre 
anualmente.

Para a Capes (BRASIL, 2013), produto educacional é decorrente 
de uma investigação científica, composto a partir de uma situação-pro-
blema de sala de aula que proponha intervenção no processo de ensino-
-aprendizagem. Pode ser constituído por: “uma sequência didática, um 
aplicativo computacional, um jogo, um vídeo, um conjunto de vídeo-
-aulas, um equipamento, uma exposição etc.”.

Existe uma tendência no PPGEEB a se proporem sequências di-
dáticas como produtos educacionais. E elas são necessárias. Entretanto, 
o corpo docente do PPGEEB tem avançado na discussão em torno da 
necessidade de se ampliar o escopo de abrangência dos produtos edu-
cacionais, principalmente porque devem abarcar um número maior de 
professores e escolas. Não se trata de objetificar o trabalho científico, 
mas de aproximar os resultados das pesquisas acadêmicas da prática do 
professor. 
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Algumas propostas de produtos educacionais são bastante rele-
vantes e aproximam não só professores e alunos do ensino básico, mas a 
comunidade: um dos produtos educacionais recentemente produzidos 
no PPGEEB foi criado pelo Prof. Ma. Audney Pereira, que atua no Insti-
tuto Federal de Goiás – Campus Formosa – cujo trabalho trata da escri-
ta de textos de gêneros retóricos no ensino médio por meio de eventos 
de letramento que visam ao ensino da escrita como prática social. O 
seu produto educacional (PPGEEB/CEPAE/UFG) é um blog, de acesso 
gratuito, construído por ele com a participação de alunos do IFG/For-
mosa e está disponível em: https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/
tede/7794. 

Outro produto educacional criado por Santiago Lemos, professor 
do Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte (Seduc-GO), como 
parte de sua dissertação de mestrado (PPGEEB/CEPAE/UFG), foi o 
jogo Dalí eX, inspirado nas obras de Salvador Dalí, que busca auxiliar o 
ensino de arte. O aplicativo foi desenvolvido nos moldes de RPG e pode 
ser baixado gratuitamente por meio do Google Play no link https://play.
google.com/store/apps/details?id=com.cirandz.dali. 

Esses tipos de produtos educacionais apresentam boa aceitação, 
pois são acessíveis e gratuitos. O fato de serem construídos com base 
numa reflexão teórico-metodológica consistente permite que os pro-
cessos de ensino-aprendizagem sejam didaticamente contextualizados 
e significativos. Outros produtos poderiam ser mencionados, mas, por 
questões de espaço restrito, indicamos a página do PPGEEB, na qual 
estão sendo disponibilizados os produtos educacionais do mestrado: ht-
tp//:www.pos.cepae.ufg.br.

Conforme consta em nosso relatório à Plataforma Sucupira, 
no ano de 2017, foi realizado um questionário relativo a informações 
sobre nosso público-alvo. Desde 2013, o PPGEEB recebeu cerca de 
300 alunos matriculados. Algumas informações merecem ser des-
tacadas: 92,6% possuem licenciatura, e concluíram o curso de gra-
duação entre 1986 e 2016. Deste total, 61,7% concluíram o curso no 
período entre 2001 e 2011. Dos professores do ensino básico que fre-
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quentam o nosso mestrado, apenas 50,5% não obtiveram qualquer 
tipo de afastamento ou licença para a realização do mestrado, o que 
demonstra que as políticas estaduais e municipais não têm garantido 
pleno acesso do professor à qualificação necessária, embora esse ín-
dice já indique uma vitória. 

Em relação à obtenção de financiamento, apenas 13% obtiveram 
bolsas, sendo todas elas financiadas pela Fundação de Pesquisa do Es-
tado de Goiás (Fapeg). Esse ainda é um índice muito baixo e indica a 
necessidade de haver mais bolsas para subsidiar a pesquisa na área de 
ensino, extremamente carente de profissionais qualificados e sem condi-
ções financeiras suficientes para cursar um mestrado que tenha exigên-
cias de cumprimento de disciplinas, carga horária, desenvolvimento de 
trabalho científico tal qual a modalidade de mestrado acadêmico.

Em relação à área de atuação dos mestrandos, constatou-se que 
15,2% deles atuam na Rede Municipal de Educação Infantil, 7,1% na 
Rede Federal, 37,4% na Rede Estadual de Educação Básica, 36,4% na 
Rede Municipal de Educação Básica, 5,1% na Rede Privada de Educação 
Básica, 18,3% no Ensino Superior, 10,1% em Secretarias Municipais de 
Ensino e 8,1% em Secretarias Estaduais. 

Quanto ao papel profissional de nossos mestrandos, 75,5% são 
professores nas instituições em que atuam, 21,4% são coordenadores, 
3,1% diretores, 6,1% são técnicos administrativos, 8,2% são técnicos 
educacionais. Quanto ao nível escolar de atuação, temos: Educação In-
fantil: 18,4%; 1º ao 5º ano da Educação Básica: 43,9%; 6º ao 9º ano da 
Educação Básica: 46,9%; Ensino Médio: 38,8%; Educação de Jovens e 
Adultos: 12,2%; Ensino Técnico ou Tecnológico: 4,1%; Ensino Superior 
- Licenciatura: 8,2%; Ensino Superior – Pedagogia: 7,1%.

Relativamente à cor/etnia, 42,4% autodeclaram-se brancos; 
40,4%, pardos; 11,1%, pretos; 4%, amarelos; 1%, indígena. Segundo os 
dados, apenas 4% possuem algum tipo de deficiência física, visual, au-
ditiva ou outra.

Esse questionário tem sido um instrumento para analisar o perfil 
dos mestrandos do Programa e dará início à pesquisa que o PPGEEB in-
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tenta desenvolver para avaliar o grau de intervenção dos produtos edu-
cacionais produzidos pelos mestrandos nas escolas básicas de origem.

Pretende-se, em 2019, analisar o impacto dos produtos educacio-
nais produzidos no PPGEEB em escolas nas quais os professores for-
mados pelo Programa atuam. A pesquisa se iniciará a partir de agosto 
de 2018, sendo ratificada pelo Comitê de Ética da Universidade Federal 
de Goiás. A natureza e os procedimentos dos produtos educacionais do 
PPGEEB são diversificados, de natureza inter e multidisciplinar (RI-
CARDO, 2005).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os pontos que merecem destaque nesses anos de existência do 
PPGEEB são sua efetiva inserção social, refletida nas publicações de 
seus docentes e discentes; a grande contribuição que presta à formação 
permanente, em nível stricto sensu, de professores das redes públicas e 
particulares de educação básica de Goiás; e a consistente integração que 
promove entre a teoria científica e a práxis escolar, traduzida em pesqui-
sas aplicadas que geram produtos educacionais inovadores ou que, ao 
menos, levam à reflexão sobre práticas descontextualizadas de ensino.

Outros pontos relevantes são o fortalecimento da Revista Poly-
phonía, Qualis B2, na área de Ensino, o que tem angariado a presença de 
muitas publicações externas à UFG. A política de apoio à participação 
do docente em eventos científicos locais, nacionais e internacionais é 
muito estável, no PPGEEB. Devido a isto, os professores e seus orien-
tandos têm a possibilidade de divulgar pessoalmente seus estudos, pro-
jetos e propostas, além de publicá-los em diferentes meios impressos e 
virtuais. A produção intelectual e técnica do programa é composta por 
livros, coletâneas, periódicos, materiais didáticos, artigos em jornais, 
revistas especializadas e de grande circulação, entrevistas na mídia tele-
visiva e radiofônica, entre outros. 

Além disso, a própria Revista Polyphonía do Programa (publi-
cação semestral, tiragem média de trezentos exemplares, Qualis/Capes 
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B2, fontes indexadoras: BBE CIBEC/INEP/MEC, Doa, Edubase, Iresie, 
IBICT/SEER, Latindex, Sumários.Org, Google Scholar e Oasisbr. ISSN 
impresso 2236-0514 e ISSN eletrônico 2238-8850) vem cumprindo o 
papel de garantir essa inserção social, por meio de suas publicações 
semestrais que promovem a discussão acadêmica sobre o Ensino na 
Educação Básica. Contempla artigos, resenhas, entrevistas que proble-
matizam, nas diversas áreas de conhecimento que compõem o currícu-
lo do ensino básico, os saberes e as práticas escolares, os processos de 
ensino-aprendizagem, a formação de professores e outras implicações 
pertinentes a essa área de conhecimento. 

Uma de suas marcantes características são os Dossiês Temá-
ticos, que verticalizam discussões advindas de diferentes partes do 
país, sobre temas relevantes à escolarização básica. E, em 2015, por 
ocasião do I Seminário Nacional de Mestrados Profissionais da Área 
de Ensino, organizado pelo PPGEEB com auspícios da Capes e da 
Fapeg, foram organizados e publicados quatro volumes que congre-
gam artigos de pesquisadores, docentes e discentes, de Programas 
situados de norte a sul e leste a oeste do país: v. 24, n. 2 (2013): Dos-
siê: Mestrado Profissional; v. 25, n. 2 (2014): Produtos da Pesquisa 
Científica e aplicada dos Mestrados Profissionais da Área de Ensino 
- cenário atual; v. 26, n. 1 (2015): Dossiê: O Mestrado Profissional e a 
área de Ensino: história de demandas, conquistas e desafios; e v. 26, 
n. 2 (2015): Dossiê: Mestrado Profissional, Formação Permanente e 
Vivências na Educação Básica. 

O PPGEEB tem se constituído um Programa de Mestrado de re-
ferência não só no estado de Goiás, mas em outros estados também. A 
alta procura por parte de candidatos evidencia isso. Em 2017, cerca de 
350 candidatos fizeram inscrição no Programa, considerando que o ano 
de 2016 passou por greves no estado de Goiás, ocupações estudantis e, 
especialmente, uma política governamental de desconstrução dos direi-
tos profissionais dos professores, tivemos uma grande demanda. 

Muitos Programas de Mestrado da UFG não recebem cerca de 
50% do número de candidatos que procuram o nosso mestrado. O fato 
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de alunos egressos divulgarem seus trabalhos e informações sobre o 
Programa tem levado ao alto índice de procura. Além disso, a credibili-
dade do corpo docente também é um fator relevante.

Os produtos educacionais são o pilar das pesquisas nos Mestra-
dos Profissionais em Ensino. São eles que materializam a intervenção 
do professor-pesquisador na escola-campo, pois é por meio das re-
flexões teóricas e metodológicas que o mestrando levanta problemas 
e apresenta possíveis soluções para o cotidiano escolar, envolvendo 
professores e alunos, bem como os diversos setores escolares na pro-
moção da aprendizagem, demonstrando que é possível unir conheci-
mento científico e a execução de metodologias de ensino e pesquisa 
na escola básica. 

A implantação do PPGEEB foi e se mantém um desafio para os 
professores do Cepae/UFG. Além das dificuldades internas de consoli-
dação, a ausência de recursos financeiros, especialmente, de bolsas para 
todos os mestrandos, constitui obstáculos para o objetivo maior que é 
garantir condições de ensino-aprendizagem de qualidade aos alunos da 
escola básica e condições dignas de trabalho, estudo contínuo e de valo-
rização salarial para os professores do ensino básico.

Como política de acompanhamento da inserção de novos mestres 
na escola básica, é objetivo do PPGEEB manter contato com professores 
e escolas que participaram das investigações produzidas pelo Programa, 
bem como auxiliá-los na condução de novas medidas educacionais em 
sala de aula. 

Essa proximidade universidade - escola básica é fundamen-
tal para a melhoria da educação básica no estado de Goiás e é re-
quisito primordial para que o Programa de Mestrado em Ensino na 
Educação Básica cumpra com seu papel de fomentar a pesquisa na 
educação básica e contribuir para a qualidade do trabalho de seus 
profissionais.
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Resumo: O Trabalho de Conclusão de Ensino Médio é uma 
proposta de iniciação científica desenvolvida no Centro de Ensino e 
Pesquisa Aplicada à Educação, unidade acadêmica da Universidade 
Federal de Goiás. O objetivo de tal proposta é proporcionar aos nossos 
estudantes da educação básica um espaço para iniciar suas pesqui-
sas acadêmicas de forma estruturada e planejada. As atividades são 
iniciadas a partir do 1º ano e se encerram com a defesa do trabalho 
no 3º ano. Nossos alunos recebem orientação durante todo o perío-
do, tanto de seus orientadores quanto dos coordenadores da proposta. 
Entendemos que, ao inserir a pesquisa no contexto escolar, estamos 
diminuindo as barreiras apresentadas pela falta de articulação entre 
as disciplinas e abrindo espaço para a reflexão e construção de saberes 
conjuntos, conforme afirmam Tonucci (2013) e Ispizua (2016). Du-
rante o desenvolvimento das pesquisas, nossos estudantes apresentam 
várias dificuldades metodológicas e dúvidas sobre a real necessidade 

1  Professora assistente do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (Cepae). E-mail: 
brasucaya@yahoo.com.br

2  Professora adjunta do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (Cepae). E-mail: 
irisoc@uol.com.br
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de aprender a pesquisar de forma acadêmica. Ao encerrar o processo 
ou quando dão continuidade a sua formação, essas dúvidas são escla-
recidas e os estudantes percebem a importância do Trabalho de Con-
clusão do Ensino Médio em sua formação básica. 

Palavras-chave: Trabalho de Conclusão do Ensino Médio. Inicia-
ção Científica. Educação Básica.

1 INTRODUÇÃO

No Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (Cepae), 
buscamos proporcionar a formação integral de nossos estudantes da 
Educação Básica (EB) a partir de propostas que ampliam seus conhe-
cimentos e abrem espaço para a discussão e construção de saberes co-
letivos. Nosso foco não está na mera preparação para a realização de 
processos seletivos, pois entendemos a escola como um espaço rico em 
conhecimentos, diálogos, (re)leituras, problemáticas, perspectivas, de-
safios e tantos outros aspectos. 

Com base nesses pressupostos, a partir de 2013, a disciplina inti-
tulada Trabalho de Conclusão do Ensino Médio (TCEM) foi incluída na 
matriz curricular do Ensino Médio (EM) do Cepae, sendo obrigatória 
para a conclusão desta fase de ensino. Todas as orientações e normativas 
referentes à disciplina foram disponibilizadas, naquele momento, me-
diante a aprovação e publicação da Resolução nº 01/2013. 

Atualmente, após reformulações na proposta da disciplina, as 
normativas e orientações estão descritas na Resolução nº 01/2018. O 
objetivo principal da oferta desta disciplina é estabelecer um espaço 
para a iniciação científica de nossos estudantes e integrar as atividades 
de ensino e pesquisa ao seu currículo escolar. 

De acordo com Pinzan e Lima (2014), ao desenvolver a iniciação 
científica na EB os estudantes têm a oportunidade de vivenciar novos 
horizontes. Pode, também, evitar a evasão escolar, a inserção precoce 
e precária no mercado de trabalho, subsidiar e preparar para o mundo 
científico, diminuindo os preconceitos contra o contexto e rigor científi-
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co, resistência às teorias e métodos, desinteresse por discussões teóricas 
e conceitos complexos. 

É necessário superar a visão unilateral de que a pesquisa está ape-
nas nos estágios mais sofisticados da formação como o mestrado e o 
doutorado, conforme esclarece Demo (2011). O autor também afirma 
que “a base da educação escolar é a pesquisa, não a aula, ou o ambiente 
de socialização, ou a ambiência física, ou o mero contato entre professor 
e aluno” (p. 7-8). A pesquisa precisa ser internalizada como algo cotidia-
no, mas não pode ser realizada de qualquer maneira, precisa ser crítica 
e construtiva. 

Tanto o doutor, quanto a criança na educação infantil prati-
cam o mesmo espírito, embora os resultados concretos sejam 
muito distintos. (...) Tanto o doutor pode realizar uma pes-
quisa preliminar (malfeita, incipiente, inacabada), quanto à 
criança pode surpreender com extrema sofisticação (super-
dotada, particularmente motivada, genial). (DEMO, 2011, p. 
12-13).

Ao trabalhar com iniciação à pesquisa na EB, de acordo com 
Severino (2007), deslocamos o professor de seu “pedestal” e o afasta-
mos do modelo tradicional de ensino. O professor passa a apresentar-se 
como orientador de um trabalho que tem como tema de estudo algo do 
interesse individual do estudante e não mais suas imposições. Isso não 
significa a perda da autoridade do professor, mas transforma o estu-
dante em protagonista de sua pesquisa e lhe confere competência para 
decidir de que maneira conduzir seu estudo.

Nesse sentido, vale ressaltar que no Cepae incentivamos, tam-
bém, o desenvolvimento da autonomia de nossos estudantes e a inicia-
ção científica é um excelente aliado nesse processo. Segundo Machado 
(2000) e Freire (2011), para desenvolver a autonomia no contexto es-
colar são necessários disposição e interesse dos estudantes. Eles devem 
estar conscientes de que o desenvolvimento da autonomia depende de 
esforço, responsabilidade e participação efetiva no processo de ensino e 
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aprendizagem. O espaço pedagógico se alicerça na articulação e na tro-
ca de conhecimentos entre estudantes e professores, exatamente o que 
acontece durante a realização de um TCEM.

2 ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO TCEM

Como a disciplina de TCEM visa fomentar a pesquisa acadêmica 
no EM, entendemos que nossos estudantes têm a oportunidade de vi-
venciar este processo antecipadamente, ou seja, de forma mais aprofun-
dada durante sua formação básica. Eles ampliam sua autonomia ao se-
lecionar seu tema de estudo e suas fontes, ao definir o tipo de pesquisa, 
os instrumentos, os documentos ou os sujeitos envolvidos no processo. 
Assumem o papel central no processo de aprendizagem e seus orienta-
dores auxiliam na mediação das problemáticas e dos desafios que apa-
recem durante todo o período, conforme sinalizam Tonucci (2013) e 
Ispizua (2016) em seus estudos. 

Na proposta inicial, disposta na Resolução nº 01/2013, todos os 
estudantes do 3º ano do EM deveriam cursar e serem aprovados na dis-
ciplina de TCEM para receber seu certificado de conclusão. Era neces-
sário realizar e defender a pesquisa no ano correspondente e, caso não 
fossem aprovados, seria necessário cursar novamente o 3º ano. Após vá-
rias discussões sobre a proposta da disciplina, percebemos a viabilidade 
de antecipar seu início para o 2º ano do EM. Assim, eles teriam mais 
tempo para definir seu tema de pesquisa, realizar as leituras e estudos 
necessários, elaborar e aplicar seus instrumentos de pesquisa, redigir 
seu texto e, finalmente, defender seu TCEM. Esta segunda proposta foi 
realizada nos anos de 2016 e 2017. 

No segundo semestre de 2017, retomamos a discussão sobre a 
disciplina de TCEM tanto entre os coordenadores das turmas quanto na 
Comissão de Reestruturação do Ensino Médio (CREM). Segundo relato 
dos coordenadores e dos orientadores de TCEM, embora as atividades 
iniciassem no 2º ano, muitos estudantes deixavam para realizar a pes-
quisa no último semestre do 3º ano. Com isso, todo o processo pensado 
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para viabilizar um espaço de construção do conhecimento por meio da 
iniciação científica estava sendo comprometido. 

Realizar um TCEM não pode ser confundido com uma obrigação 
ou como mera formalização para a conclusão do EM. Todo o proces-
so foi pensado para propiciar um espaço formativo diferenciado, mais 
complexo, integral e integrado às diversas áreas do conhecimento. 

Com base nesse contexto, elaboramos uma nova proposta para a 
realização do TCEM, a qual foi aprovada em conjunto com a Resolução 
01/2018. A disciplina de Trabalho de Conclusão do Ensino Médio pas-
sou a ter a carga horária total de 192 horas, sendo estas dividas em 64 
horas anuais para o 1º, 2º e 3º ano. O TCEM é obrigatório nos três anos 
do EM e sua aprovação é essencial para a conclusão de cada nível. 

2.1 Documentos, Instrumentos, Sujeitos e Modalidades de TCEM

Para a realização do TCEM elaboramos alguns documentos que 
regulamentam e oficializam tal processo, bem como instrumentos que 
auxiliam na organização, sistematização e avaliação das atividades. To-
dos estão disponíveis em: <https://www.cepae.ufg.br/p/24874-docu-
mentos-tcem>. Segue a descrição de cada documento e instrumento 
utilizado: 

•	 Termo de orientação: é preenchido e assinado pelo orienta-
dor e orientando e entregue aos coordenadores de TCEM de 
cada ano (1º, 2º e 3º) oficializando a orientação. Em caso de 
mudança de orientador, cabe ao estudante encaminhar sua 
solicitação ao coordenador de TCEM para que seja solucio-
nada. Além disso, as trocas de orientação realizadas no 3º ano 
devem ser comunicadas e aprovadas no Conselho Diretor do 
Cepae. 

•	 Formulário de controle de presença: as atividades realizadas 
durante cada ano letivo são computadas pelo professor orien-
tador e encaminhadas no final da quarta escala ao coordena-
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dor de TCEM (do ano de ensino correspondente). Os estu-
dantes do 1º, 2º e 3º ano devem ter participação mínima de 
75% nas atividades propostas para que sejam aprovados. 

•	 Ficha de avaliação do projeto de TCEM: esta ficha é utilizada 
para avaliar os projetos de pesquisa apresentados pelos estu-
dantes do 1º ano e, no corrente ano letivo, também será utili-
zada para os estudantes do 2º ano. Tal ficha servirá como parte 
da avaliação final da disciplina tanto para o 1º ano quanto para 
o 2º ano. O mesmo modelo de ficha será utilizado no Seminá-
rio de Projetos de TCEM.

•	 Certificado de participação no Seminário de Projetos de 
TCEM: todos os estudantes do 1º e 2º ano devem apresentar, 
ao final da quarta escala, seu projeto de TCEM. Após sua apre-
sentação e avaliação receberão o certificado de participação 
neste evento. Esse certificado fará parte de sua avaliação final 
na disciplina de TCEM.

•	 Versão final do projeto de TCEM: a versão final deve ser en-
tregue ao orientador em versão impressa e digital. Também é 
necessário encaminhar por e-mail ao coordenador de TCEM 
para que seja arquivada. 

•	 Certificado de participação no Seminário de TCEM: todos os 
estudantes do 3º ano devem apresentar um seminário sobre o 
seu tema de pesquisa no início do segundo semestre e rece-
berão o certificado de participação neste evento. Os que de-
fenderem seu TCEM no primeiro semestre não necessitarão 
participar desta atividade. 

•	 Certificado de participação em evento: além do certificado de 
participação no Seminário de TCEM, todos os estudantes do 
3º ano do EM devem apresentar, no mínimo, um certificado 
de apresentação de seu trabalho em evento acadêmico reali-
zado no corrente ano de sua defesa. Sugerimos eventos locais 
como Conpeex (UFG) e Circula (Cepae) para apresentação 
ou evento nacional como a Febrat (MG). Porém, os estudantes 
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podem selecionar outro evento de sua área específica de pes-
quisa.

•	 Ata de defesa de TCEM: todos os estudantes do 3º ano do EM 
devem entregar ao coordenador de TCEM a ata da defesa de 
seu trabalho final. A aprovação do trabalho permeará os con-
ceitos A, B e C. Caso os conceitos sejam D ou E os estudantes 
serão reprovados. 

•	 Versão final do TCEM: todos os estudantes do 3º ano necessi-
tam entregar a versão final de seu trabalho (com a realização 
de todas as correções exigidas pela banca) ao coordenador 
de TCEM, bem como os documentos citados anteriormente. 
Uma cópia em PDF deve ser encaminhada para ser arquivada 
e publicada na página do Cepae.

Os sujeitos envolvidos nas atividades da disciplina de Trabalho 
de Conclusão do Ensino Médio são: o estudante/orientando, o orien-
tador e o coordenador de TCEM. Durante todo o período destinado à 
realização do TCEM, os sujeitos devem assumir suas responsabilidades 
e concretizar as atividades que correspondem a sua função. Apresenta-
mos e explicamos a função de cada um sempre no início de cada ano 
letivo, pois esperamos que todos estejam esclarecidos. É importante que 
entendam seu papel para que os problemas e dilemas sejam minimiza-
dos durante o processo. Abaixo, seguem as descrições: 

•	 Estudante/orientando: deve estar atento aos prazos estipula-
dos, necessita realizar as atividades definidas por seu orienta-
dor, participar das reuniões de orientação, realizar as leituras 
solicitadas, sanar todas suas dúvidas, buscar auxílio sempre 
que necessário e comunicar qualquer problema decorrido das 
orientações ao coordenador de TCEM.

•	 Orientador: é sua função supervisionar todas as atividades de 
seu orientando, cobrar sua presença nas reuniões de orienta-
ção, indicar leituras, esclarecer metodologias e teorias neces-
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sárias para a realização do trabalho, acompanhar o processo 
de construção do texto, definir a banca de defesa de TCEM e 
estar presente durante esta atividade, entregar ao estudante os 
documentos necessários para o encerramento da disciplina.

•	 Coordenador de TCEM: deve utilizar suas aulas e marcar en-
contros periódicos para explicar aos estudantes como se or-
ganiza a disciplina e quais são seus objetivos, receber todos 
os termos de orientação dos estudantes no prazo definido e 
cobrar os atrasados, organizar as tabelas de orientação e en-
caminhar aos orientadores e gestores, receber os documentos 
oficiais dos estudantes ao final do quarto bimestre, lançar os 
conceitos das turmas no sistema e mediar os conflitos entre 
orientadores e orientandos. 

Durante a realização do TCEM são comuns os conflitos entre os 
sujeitos, as dificuldades metodológicas, as angústias, os medos e várias 
outras problemáticas. Entretanto, a grande maioria é resolvida até o en-
cerramento dos prazos e conclusão das atividades. 

Para a definição das modalidades de TCEM, consideramos as 
diversas áreas do conhecimento presentes no Cepae e suas especifici-
dades. Sendo assim, ofertamos as seguintes possibilidades: monografia; 
artigo; documentário; exposição; apresentação artística e/ou cultural. A 
escolha da modalidade de apresentação é realizada de forma conjunta, 
entre o orientador e o estudante. Para as modalidades documentário, 
exposição e apresentação artística e/ou cultural é necessário, também, a 
apresentação de um resumo expandido. 

As questões metodológicas que demandam cada modalidade 
são apresentadas e explicadas durante as orientações específicas (com o 
orientador) e gerais (com o coordenador de TCEM). O grupo de coor-
denadores de TCEM elaborou modelos padronizados para cada mo-
dalidade e disponibilizou na página do Cepae <https://www.cepae.ufg.
br/p/24874-documentos-tcem>. 
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2.2 Realização do TCEM no 1º e 2º ano 

A nova proposta de desenvolvimento da disciplina de TCEM, 
aprovada no início de 2018, integra o 1º e o 2º ano do EM por meio da 
elaboração de um Projeto de Pesquisa que será apresentado no Seminá-
rio de Projetos de TCEM, evento local que fará parte do Circula/Cepae. 
Foi elaborado um programa de iniciação científica, para os alunos ini-
ciantes, dividido em quatro bimestres, com aula quinzenal no período 
vespertino (para os estudantes do 1º ano) e semanal no matutino (para 
os alunos do 2º ano). Para o 2º ano do EM foi possível agregar a carga 
horária de TCEM no horário regular, já que existe carga horária dispo-
nível na matriz curricular. 

Nosso objetivo principal é desmistificar a impressão de que me-
todologia científica é muito difícil e trabalhosa, e ainda, proporcionar 
que todos estejam no mesmo ponto da realização do projeto de pesqui-
sa, evitando que os mais interessados estejam adiantados em relação aos 
outros. O programa visa também ao trabalho conjunto da coordenação 
de TCEM e dos orientadores, cuja função é orientá-los no desenvolvi-
mento dos temas e inseri-los no universo investigativo de cada área do 
conhecimento. As etapas do programa se dividem em:

•	 1º Bimestre: delimitação do tema; definição dos objetivos; jus-
tificativa pessoal para escolha do tema; e elaboração das per-
guntas de pesquisa.

•	 2º Bimestre: fontes de pesquisa científica (fichamento, citação 
e paráfrase); ética na pesquisa e na coleta de dados (termos de 
consentimento e assentimento); introdução.

•	 3º Bimestre: hierarquização de temas e escrita do referencial 
teórico; metodologia da pesquisa (tipos de pesquisa e instru-
mentos de coleta de dados); apresentação e análise de dados.

•	 4º Bimestre: considerações finais; referências; apresentação 
oral do projeto de pesquisa.
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Antes de iniciar o programa os alunos responderam a três pergun-
tas sobre o processo de iniciação científica: a) Você já definiu o seu tema 
para o TCEM? Se sim, explique por que escolheu esse tema. Se não, expli-
que por que ainda não definiu seu tema; b) Em sua opinião existe vanta-
gem em poder escolher o tema para a sua pesquisa? Justifique; e c) O que 
você espera das aulas de iniciação científica que serão realizadas à tarde?

Essas questões serviram para traçar o perfil das turmas e estabe-
lecer o plano de ações para cada ano. Ao verificar a opinião dos estu-
dantes sobre o TCEM, todos elencaram vantagens em escolher o tema 
para a investigação. Apresentamos algumas respostas que resumem o 
sentimento dos estudantes por poderem escolher seu tema de pesquisa. 
Os participantes serão identificados pela letra (E) de estudante e o seu 
respectivo número na chamada.

E1- turma B: Acredito que é muito bom poder escolher um 
tema que a gente se identifica, porque isso faz com que não 
aconteça desistência ou desinteresse pelo tema.
E8 – turma A: Muito legal poder escolher o tema do TCEM, 
diferente de outros trabalhos que temos que pesquisar o que 
está no programa da disciplina, dá uma motivação você pes-
quisar e ler sobre o assunto que você curte.
E11 – turma B: Não seria tão interessante se não pudéssemos 
escolher o tema. Poder escolher torna o trabalho mais inte-
ressante e mais desafiador.

A partir das respostas observamos que os estudantes se sentem 
mais motivados por poderem escolher sua temática de pesquisa e, em 
sua opinião, essa possibilidade torna o trabalho interessante. Ao dar es-
paço para o protagonismo do aluno, conforme explica Severino (2007), 
o espaço escolar ganha outra dimensão e as atividades propostas são 
realizadas com mais comprometimento. Sobre as expectativas para as 
aulas de iniciação científica, foram manifestadas algumas angústias e 
ansiedades, como podemos conferir nos relatos: 
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E3 – turma A: Espero que essas aulas me ajudem a entender 
como devo fazer o meu projeto de pesquisa para o TCEM. 
Já escolhi meu tema, mas não sei por onde começar. É um 
tema que eu gosto, mas eu tenho medo que não seja só ter 
um tema.
E21 – turma A: Acho que essas aulas à tarde vão ser muito 
úteis pra mim. Quero muito fazer um bom projeto pro meu 
TCEM ser bem avaliado pela banca.
E26 – turma B: Pra falar a verdade eu não sei muito bem o 
que eu vou fazer. Mas eu espero que durante as aulas eu con-
siga desenvolver o meu projeto. Já que tem que apresentar no 
final do ano ele tem que ficar bem feito. Acho que tudo isso 
vai ser muito importante na faculdade.

Percebe-se uma inquietação nas falas dos estudantes, por medo 
do desconhecido e de realizar um trabalho com maior rigor e cobrança. 
Também é perceptível a quantidade de expectativa depositada nas au-
las de iniciação científica. De modo geral, demonstraram acreditar que 
essas aulas subsidiarão a elaboração de seu projeto, ainda que não te-
nham claro como será desenvolvido este processo. Vale ressaltar que nos 
relatos aparece certo preconceito com o rigor científico de um TCEM 
e resistência às teorias e métodos, conforme esclarecem Pizan e Lima 
(2014). 

Neste ano letivo as turmas de 1º e 2º ano estão no mesmo 
momento: iniciando as atividades de TCEM. A partir do próximo 
ano (2019), os estudantes que passarão ao 2º ano não realizarão um 
projeto de pesquisa como o grupo atual, pois já terão superado esta 
etapa. O currículo que neste momento está em transição será regula-
rizado e cada nível terá atividades de pesquisa com diferentes pers-
pectivas. Os alunos do 1º ano apresentarão um projeto de pesquisa, 
os do 2º ano, um resumo expandido, e os do 3º ano defenderão o 
trabalho final. 
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2.3 Realização do TCEM no 3º ano

As turmas de 3º ano ainda fazem parte do currículo em transição 
e estão cursando a disciplina de TCEM com os parâmetros diferencia-
dos. Dessa forma, no corrente ano (2018) e no próximo (2019) apresen-
tarão parte de sua pesquisa no Seminário de TCEM e deverão finalizar 
e defender o trabalho até o final de cada ano letivo. A partir de 2020, os 
estudantes do 3º ano estarão dentro da nova matriz curricular e finaliza-
rão todo o processo de pesquisa no primeiro semestre. Com isso, terão 
mais tempo para dedicarem-se aos estudos e processos seletivos. 

A disciplina de TCEM é ministrada no matutino, em conjunto 
com as aulas da coordenadora, e esporadicamente no período vesperti-
no. Os estudantes do 3º ano iniciaram o trabalho no ano anterior e, por 
esta razão, alguns estão mais esclarecidos e com as pesquisas adiantadas. 
Sendo assim, o programa estabelecido para a disciplina foi: 

•	 1º Bimestre: delimitação do tema; definição dos objetivos; 
justificativa pessoal para escolha do tema; e elaboração das 
perguntas de pesquisa; fontes de pesquisa científica; ética na 
pesquisa e na coleta de dados. 

•	 2º Bimestre: análise dos modelos de TCEM disponíveis e de-
finição da sua modalidade; redação da introdução; redação 
parcial do referencial teórico; e proposta metodológica. 

•	 3º Bimestre: apresentação parcial do trabalho no Seminário 
de TCEM; correção e fechamento do referencial teórico; ela-
boração e aplicação dos instrumentos de pesquisa; redação da 
análise de dados. 

•	 4º Bimestre: considerações finais; defesa do TCEM; correções 
finais; e entrega da documentação ao coordenador.

A experiência com esse grupo tem sido gratificante, embora seja 
necessário retomar muitas vezes as temáticas metodológicas. Percebe-
mos que a preocupação dos orientadores e coordenadores com o an-
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damento dos trabalhos no 3º ano foi relevante, pois muitos estudantes 
trocaram seus temas de pesquisa retornando ao começo do processo. 
Também verificamos que alguns não iniciaram a pesquisa no ano ante-
rior, fato que corroborou para o atraso e troca de tema. 

Como já esclarecemos, avaliamos o TCEM como um momento 
único, repleto de descobertas e aprendizagem. Os temas de estudo são 
definidos pelos estudantes, não cabe ao professor escolher o assunto 
abordado, mas auxiliar, orientar e planejar as atividades que serão desen-
volvidas. Entendemos que “cuando aquí hablamos de investigación, lo 
hacemos pensando en el acercamiento del niño a un objeto o situación 
que realmente le interesa, presentándoselo como ‘problema’ a descubrir” 
(TONUCCI, 2013, p. 9). Entretanto, para que isso realmente aconteça, é 
necessário comprometimento por parte dos sujeitos envolvidos. 

Vale ressaltar que nossos estudantes vivenciam parte do mundo 
acadêmico por meio da realização do TCEM. Todos defendem seu tra-
balho, ou seja, enviam seu texto a uma banca, composta por três profes-
sores e apresentam oralmente (defendem) sua pesquisa. Esse momento 
é visto como angustiante, apavorante e libertador para muitos deles, 
pois é a primeira experiência com uma banca de avaliadores, composta 
por dois professores convidados e o orientador. 

Fotografia 1 - Defesa de TCEM da estudante Giovanna Oliveira Figuei-
redo (egressa 2014)

Da esquerda para di-
reita apresentamos: 
professor Gabriel, pro-
fessora/orientadora 
Fabiana, Giovanna e 
professor Wanderley. . 
Fonte: Repositório Di-
gital do CEPAE/UFG
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Outros momentos significativos na formação de nossos estu-
dantes são as apresentações de trabalhos em congressos. Eles precisam 
encaminhar o trabalho para no mínimo um evento e realizar a apresen-
tação. Esse momento será vivenciado de diferentes formas por eles e 
acreditamos que será fundamental para incentivar seu protagonismo e 
autonomia. Abaixo, seguem alguns exemplos: 

Fotografia 2 - Febrat/MG, estudan-
te Kawê Guilhermy Andrade Car-
doso (egresso 2016)

Fonte: Repositório Digital do CEPAE/UFG

Fotografia 3 - Conpeex/GO, estu-
dante Flávia Alessandra da Silva Pe-
reira (egressa 2017) 

Fonte: Repositório Digital do CEPAE/UFG
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Fotografia 4 - Conpeex/GO, estudante Isabella Machado de Oliveira 
Araújo (egressa 2017)

Fonte: Repositório Digital do CEPAE/UFG

3 A OPINIÃO DOS EGRESSOS DO CEPAE SOBRE O TCEM

Ao terminar a EB, alguns de nossos egressos relatam suas ex-
periências acadêmicas e o sentido que dão ao TCEM em sua forma-
ção. Com base nisso, entramos em contato com alguns deles que já 
elaboraram seu TCEM e solicitamos sua participação com um breve 
relato que abordasse sua experiência com essa proposta de iniciação 
científica. Utilizamos a letra E para identificar os egressos que con-
cluíram o EM no Cepae e os dois números finais (13, 14, 15, 16, 17) 
referentes ao ano de conclusão. Alguns destes relatos são apresenta-
dos agora: 
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E13: Meu primeiro pensamento quando fiquei sabendo que 
tinha que fazer o TCEM foi de que os professores estavam 
inventando coisa pra gente fazer, que não tinha nada pra 
aprender, pois a gente já fazia estas pesquisas desde o ensino 
fundamental. Depois que eu percebi como era diferente e foi 
muito importante ter aprendido antes de chegar na univer-
sidade.
E14: Bom, pra quem nunca teve experiência em escrever um 
TCEM é bem complicado, você não sabe por onde começar, 
fica completamente perdida, mas aos poucos e com a ajuda 
do orientador as coisas vão ficando claras. Eu acho que de-
pois de ter feito o TCEM fiquei mais preparada e como ele é 
importante, na faculdade eu já vou saber como fazer. 
E16: Quando me deparei com o fato de ter que fazer um 
trabalho com toda estrutura de um TCEM me assustei, pois 
fiquei totalmente perdido, sem saber por onde começar. Po-
rém, tive a grande felicidade de me inscrever na disciplina 
eletiva de metodologia científica onde foi o início de tudo, 
mudei minha visão e entendi como deve ser o pesquisador. 
E17: Quando comecei a desenvolver meu TCEM, junto com 
meu orientador, eu não entendia o por quê de ter que fazer 
aquele trabalho, achava que esse tipo de coisa deveria ser dei-
xada para graduação e que eu jamais conseguiria realizar um 
trabalho desse tipo.

Quando apresentamos a proposta da disciplina de TCEM houve 
certo estranhamento e surgiram várias dúvidas sobre seus objetivos. O 
entendimento de alguns estudantes era de que não havia necessidade 
de aprender a pesquisar, pois essa prática já era comum no Cepae. En-
tretanto, com base em nossas experiências de sala de aula, entendemos 
que há uma grande confusão acerca do significado do termo “pesquisa”. 
Parte de nossos alunos retira textos da internet, copia ou refaz alguns 
trechos e entrega como se fosse um trabalho de pesquisa. Essas práticas 
têm sido contínuas e mostram tanto desconhecimento, quanto descaso 
com a pesquisa acadêmica. 
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Por outro lado, também foi possível perceber nos relatos de al-
guns estudantes que se surpreenderam durante a realização do TCEM 
e entenderam sua importância para uma formação mais integral, como 
podemos confirmar nos relatos abaixo: 

F14: Realizar o TCEM foi uma das melhores experiências 
que tive no ensino médio, porém uma das mais desafiadoras. 
Aprendi a lidar com prazos, a levar a sério minhas pesqui-
sas, fiquei mais preparado para a graduação e não me senti 
tão perdido quanto meus colegas, pois já sabia como realizar 
uma pesquisa, escrever resumos e artigos.
F15: Bom, inicialmente eu achei que seria uma ideia com-
plicada de desenvolver, a arte da definição do tema é mais 
complicada, mas depois de tudo definido o trabalho foi 
muito bem, e como os temas são livres é bem mais fácil. 
No meu curso temos matéria de produção de artigos e 
passamos só por uma aula de metodologia, então já ter 
aprendido tudo isso na escola me ajudou muito nas aulas 
da graduação.
F16: O TCEM foi uma experiência incrível, como muitos 
obstáculos, mas que proporcionou uma base científica que 
preparou para a universidade. Outra grande experiência foi 
participar da Febrat, onde eu aprendi a ter compromisso com 
prazos, ter responsabilidade, perdi a vergonha de falar para 
inúmeras pessoas sobre o meu trabalho. Enfim, foi uma ex-
periência que marcou minha vida como estudante do Cepae.
F17: Passado o meu período de revolta com o TCEM, percebi 
que aprendi normas de linguagem e estruturação do traba-
lho, todos os demais trabalhos escolares melhoraram e ti-
nham um nível que eu não conseguiria ter alcançado apenas 
durante as aulas. Desenvolver o TCEM me ajudou, inclusive, 
a melhorar minha fala e escrita em língua portuguesa, o que 
foi de grande importância na hora de escrever a redação do 
Enem. 
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Quando nossos estudantes relatam as mudanças e aportes do 
TCEM em sua vida acadêmica, estão confirmando a importância da 
iniciação científica na EB, conforme defende Demo (2011) em seus es-
tudos. Percebemos que, ao abrir espaço para a pesquisa acadêmica no 
contexto escolar, estamos propiciando um ambiente de construção de 
conhecimentos e ampliando a participação efetiva de nossos alunos. O 
fato de as temáticas de estudo serem escolhidas pelos estudantes e não 
pelos professores leva à motivação e empenho durante a realização do 
trabalho. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo, apresentamos a proposta de iniciação científica do 
Cepae, a partir da elaboração e defesa do Trabalho de Conclusão do 
Ensino Médio (TCEM). Observamos que essa iniciativa busca dirimir a 
crença de que realizar trabalhos de investigação seja uma característica 
e privilégio apenas do ensino superior. Além de possibilitar a inserção 
do aluno da educação básica no contexto da produção científica, tam-
bém reforça nossa busca por uma educação significativa e de qualidade.

Percebemos nos relatos, que os estudantes iniciam o processo 
sem nenhuma noção de metodologia ou processos científicos. Sua úni-
ca “munição” é a possibilidade de escolher um tema de seu interesse. 
Neste sentido, trabalhar com a ferramenta da curiosidade, do “querer 
saber” representa a capacidade de transformá-los em pesquisadores, de-
senvolvendo sua autonomia na busca do conhecimento e a disciplina no 
método e no padrão científico acadêmico.

Os depoimentos dos egressos do Cepae evidenciam um cresci-
mento intelectual, um reforço na autoestima e no desenvolvimento pes-
soal. O protagonismo dos estudantes na realização dos trabalhos torna 
o professor coadjuvante no processo, entretanto, fundamental para sua 
concretização. Assim, a iniciação científica na educação básica reforça a 
responsabilidade e a efetiva participação no processo de ensino e apren-
dizagem.
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Esperamos, com este artigo, inspirar outras escolas a desenvolve-
rem trabalhos de iniciação científica e propor iniciativas que valorizem 
a produção do conhecimento, a autonomia e o protagonismo dos estu-
dantes. 
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Resumo: A formação escolar e humana, na perspectiva da edu-
cação sistêmica, consiste no tema do trabalho que se apresenta. O foco 
da questão investigada é saber como a promoção de vivências extra-
muros escolar pode contribuir para o processo de escolarização formal 
e de humanização sociocultural, na educação básica. Para a produção 
deste resumo, foram tomados como referências as ações desenvolvidas 
e os resultados obtidos por meio do projeto de pesquisa intitulado “Hu-
manização no Processo de Escolarização”, organizado em sala de aula 
e acontece em outros ambientes escolares e culturais, durante visitas 
externas feitas mensalmente com os grupos do 7º e 8º anos do ensino 
fundamental de 2ª fase, acompanhados por uma equipe de professores, 
bolsistas e estagiários do Cepae/UFG. Nesses contextos, são evidencia-
dos, problematizados e investigados temas que compõem o cotidiano 
dos alunos e que, sistemicamente, reverberam em suas experiências de 
aprendizagem e de desenvolvimento cognitivo e intelectual, na escola.
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1 O PROJETO

O Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (Cepae/
UFG) é uma instituição educacional pública reconhecida e prestigia-
da pela sociedade goianiense, em razão de seus fundamentos, de sua 
estrutura organizacional e da escolarização em nível básico que, há 
décadas, vem sendo oferecida a estudantes dos ensinos infantil, fun-
damental e médio. O número de inscrições para os sorteios de vagas 
a esses níveis, registrado a cada ano, confirma o interesse de inúme-
ras famílias de que suas crianças e jovens usufruam da educação ali 
oferecida. E uma das razões demonstra ser a compreensão que pes-
quisadores, gestores, servidores docentes e técnicos, dentre outros, do 
Cepae, têm sobre a perspectiva de uma formação ampla dos sujeitos, 
que não se circunscreve nos limites da instituição educacional, enten-
dida como organização baseada em princípios específicos, no campo 
da promoção do conhecimento. 

Para o Cepae, as experiências anteriores ao ingresso na escola, 
assim como as que se prolongam para além dela, são também funda-
mentais nessa formação, uma vez que é por meio da relação de sentidos 
estabelecidos na interação com o mundo que os sujeitos vão se consti-
tuindo e os seus saberes se configurando. E é a partir dessa compreensão 
que desde o ano de 2017 vem sendo desenvolvido o Projeto de Pesquisa 
Formação Humana no Processo de Escolarização e, por meio dele, pro-
movidas atividades também fora de seu ambiente intramuros escolar. 

Uma das grandes motivações para a elaboração e execução dessa 
proposta foi devido ao fato de estarem sendo registrados, principalmen-
te naquele ano, alguns casos de transferência de alunos para outras esco-
las. O mapeamento dessas ocorrências constituiu, assim, uma primeira 
iniciativa que visou avançar na compreensão dos fatores envolvidos, 
para intervir, de forma consciente, e impactar positivamente na questão. 
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Enfim, este projeto de pesquisa foi pensado a partir da constata-
ção de casos de alunos que, por diferentes motivos, vinham interrom-
pendo ou sendo levados a interromper a sua trajetória educacional na 
instituição: alguns se caracterizando pela sucessão de reprovações, de-
correntes, muitas vezes, da falta de identificação do estudante com a 
proposta pedagógica, ou mesmo da falha da proposta no processo de 
ensino e avaliação do aluno; e outros derivados de dificuldades por parte 
do discente em respeitar os princípios éticos que orientam a convivência 
no âmbito da instituição educativa, com atitudes de descumprimento à 
Resolução nº 02/2015, que trata das normas disciplinares do Cepae. E, 
para os fins desse projeto, o interesse ficou restrito mais especificamente 
à investigação desse segundo aspecto. 

O fato é que a escola não se configura como uma ilha protegida 
por uma redoma de vidro, imune à interferência ou à própria produção 
de questões sociais problemáticas como a intolerância, o preconceito, 
a discriminação, a pobreza, a violência, o suicídio, a marginalidade, a 
prostituição, o uso de drogas, entre tantos outros fatores que adoecem o 
ser humano e suas relações. 

Nesse sentido, cabe também a ela inserir em seus objetivos edu-
cacionais o estudo, a investigação e a busca por soluções que possam 
contribuir para que não apenas os discentes, mas também seus familia-
res e mestres, possam ampliar suas compreensões sobre esses fatos, suas 
possíveis causas e consequências e, assim, intervir de forma preventiva 
para a eliminação ou minimização desses aspectos geradores de tanto 
sofrimento, exclusão, solidão e, ainda, morte do ser humano. 

Entretanto, não se trata de os professores assumirem funções que 
são da competência da família, de assistentes sociais ou de profissio-
nais da saúde, dentre outras, mas de problematizarem essas questões de 
modo educativo, formativo, privilegiando conhecimentos e debates que 
ampliam o desenvolvimento intelectual e cognitivo de todos, tal como 
é seu papel institucional formal, aliados a outras instâncias culturais e 
acadêmicas que também visam ao mesmo objetivo humanizador da so-
ciedade. 
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Obviamente, a leitura de obras científicas e literárias, a exposição 
a filmes e documentários, a participação em palestras com especialistas 
sobre esses temas e outras atividades teóricas corroboram essa amplia-
ção, mas também a observação, a aproximação, o enfrentamento da rea-
lidade na qual outros sujeitos (sobre)vivem ajudam consideravelmente 
a clarear, a entender, a se ter em conta que, sim, empiricamente, essas 
desumanas condições existem, estão aí bem ao lado e dentro de uma 
suposta ilha escolar e familiar; e, mesmo que não se perceba ou não se 
queira admitir, elas influenciam e interferem sistemicamente em todos 
os campos da vida. 

Por isso a importância de se compreenderem esses elementos tão 
imprescindíveis ao funcionamento da vida, de se fazer uma correta lei-
tura dos vários níveis sociais e de seus respectivos papéis no mundo, de 
saber quais são os direitos e as obrigações de cada integrante da comu-
nidade nesse processo; e assim, de forma integrada, sistêmica, buscar 
viver tal como nos ensinam as sociedades orientais que primam pela in-
dissociabilidade entre o homem, a natureza e todo o cosmo, na tentativa 
de superar aquela visão ocidental meramente capitalista, mercantilista 
e, em consequência, exploratória, discriminatória, desumana: 

A característica mais importante da visão oriental do mun-
do – poder-se-ia mesmo dizer, a essência dessa visão – é a 
consciência da unidade e da inter-relação de todas as coisas 
e eventos, a experiência de todos os fenômenos do mundo 
como manifestações de uma unidade básica. Todas as coisas 
são encaradas como parte interdependentes e inseparáveis 
do todo cósmico; em outras palavras, como manifestações 
diversas da mesma realidade íntima. As tradições orientais 
referem-se constantemente a essa realidade última, indivisí-
vel, que se manifesta em todas as coisas e da qual todas as 
coisas são partes componentes. (CAPRA, 2006, p. 103).

Diante dessa constatação, foi pensada uma metodologia de exe-
cução do projeto que prevê o desenvolvimento de atividades a se rea-
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lizarem nas dependências da UFG e em outros ambientes acadêmicos 
e culturais, na qual se investe em trabalhos voltados à promoção de 
condições mais adequadas e melhores para a vida humana. Entre essas, 
listam-se as seguintes: reuniões com alunos, pais e professores, asses-
soradas por psicólogos e coordenadores pedagógicos da escola, a fim 
de proceder à identificação dos casos a serem tomados como objeto de 
pesquisa e ação; participação de todos os envolvidos no processo educa-
cional em rodas de conversa com grupos artísticos musicais, literários, 
teatrais e outros, e com profissionais das áreas da saúde e da segurança 
pública, sobre aspectos relacionados aos casos em investigação; durante 
as aulas de língua portuguesa, problematização e debate sobre os mes-
mos temas, a partir da leitura de textos de variados gêneros, com ênfase 
em literários, da apreciação de filmes e de outras linguagens artísticas; 
sob a responsabilidade dos próprios alunos, organização e apresentação 
de ciclos de palestras e atividades pedagógicas sobre os temas pesquisa-
dos, durante visitas feitas a escolas de educação básica públicas, privadas 
e confessionais e a outros espaços sociais que vivenciam e buscam alter-
nativas para a superação das questões em pauta. 

Foram privilegiadas as aulas de português por serem as salas de 
atuação das pesquisadoras e, particularmente, a leitura de obras do gê-
nero literário para além das formas como costuma ser promovida, por 
favorecer o aprofundamento das questões envolvidas nos casos investi-
gados, uma vez que acessa e permite acessar elementos essenciais que 
constituem o sujeito leitor, por meio da fruição estética particularizada 
e da fruição estética compartilhada. 

Nessa primeira perspectiva, o sujeito pode se inserir, delibera-
damente, em um universo de múltiplas possibilidades para a existência 
humana e, com isso, expandir a consciência sobre si mesmo e sobre suas 
relações com o mundo e com outros sujeitos. Na segunda perspectiva, a 
leitura literária funciona como uma espécie de ponte que permite aces-
so, em mão dupla, às inquietudes, às aspirações, às necessidades pre-
mentes e aos sentimentos de mundo dos envolvidos. E nesse comparti-
lhar, questões importantes podem vir à tona e oferecer indicativos para 
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os caminhos mais favoráveis no processo de formação humana e para a 
superação de problemas que, muitas vezes, resultam na interrupção da 
trajetória educacional dos estudantes.

A literatura, nesse sentido, tem sido acessada como uma impor-
tante aliada no desenvolvimento do Projeto, por ser concebida como gê-
nero discursivo eminente, no que diz respeito às relações entre a leitura 
e a formação humana, devido ao seu caráter plural, multissignificativo 
e transdisciplinar – conforme expresso na Proposta Pedagógica do De-
partamento de Língua Portuguesa do Cepae. Durante as aulas de língua 
portuguesa, portanto, o texto literário é abordado primordialmente na 
perspectiva da fruição estética e, assim, também como um meio para 
ampliar os diálogos com o mundo e com outros sujeitos, próximos ou 
distantes do contexto da sala de aula, seja em termos geográficos, seja 
em termos da linha do tempo. 

Nesses diálogos, ampliou-se a motivação para que as experiências 
de leitura e de partilhas em sala de aula fossem expandidas para outros 
espaços também comprometidos com o ser humano e seu desenvolvi-
mento. Foi dado início, assim, a uma ação, cujos resultados têm sido 
bastante significativos, que são algumas visitas, reconhecidas como “vi-
vências sistêmicas”, por mobilizarem um conjunto de possibilidades de 
interação entre sujeitos, constituídos em sua singularidade, na relação 
com outros sujeitos, com o mundo e com conhecimentos das diversas 
áreas.

 Tais atividades têm sido baseadas em propostas que vão ao en-
contro da natureza do trabalho desenvolvido por cada instituição visi-
tada, mas mantendo os princípios e objetivos essenciais do Projeto, em 
consonância com a visão epistemológica sistêmica do fazer educacional 
no Cepae.

2 AS VIVÊNCIAS SISTÊMICAS

A primeira experiência ocorreu no dia 13 de novembro de 2017, 
durante o turno matutino. A instituição visitada foi o Colégio Alan Kar-
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dec, situado na Casa de Eurípedes, uma unidade hospitalar que ofere-
ce atendimento psiquiátrico, em uma área composta de jardins, praças, 
bosques, fontes de água, lagos, viveiros de plantas e de animais, visando 
à reintegração do homem com a natureza e o seu meio social. 

O colégio oferece os níveis de ensino infantil, fundamental e mé-
dio pautados pela ideia de que todo e qualquer ser humano possui uma 
natureza espiritual, divina, alegre e amorosa, a ser resgatada. O Progra-
ma Filosófico-Pedagógico do Colégio, ou Pedagogia do Amor, se ba-
seia nos princípios da visão sistêmica, que envolve aspectos intelectivos, 
afetivos, cognitivos, morais e espirituais, tal como o modelo de ensino 
desenvolvido na Suíça do século XVIII, por Pestalozzi, e implantado 
no Brasil no início do século XX, pelo educador e médium Eurípedes 
Barsanulfo.

Lá, os alunos das duas turmas de 7º e de 8º anos puderam conhe-
cer parte das atividades realizadas pela escola e, especificamente, pela 
Casa de Eurípedes. De início, houve uma palestra com profissionais que 
atuam diretamente no tratamento dos internos dependentes de álcool 
e/ou de outras substâncias químicas e um destes relatou sua trajetória 
de vida, procurando conscientizar os jovens ali presentes quanto aos 
malefícios provocados pelo uso de qualquer tipo de substância alcoólica 
ou alucinógena; e da importância, ao menos para sua realidade na épo-
ca, de uma internação compulsória que havia sido determinada por um 
juiz, por solicitação de sua sofrida e desesperada família.

Na ocasião, alguns grupos de alunos do 8º ano também participa-
ram do momento de esclarecimentos a respeito da temática em pauta, 
por meio da apresentação, em Power Point, de pesquisas que haviam 
realizado e apresentado a outros colegas e visitantes, no Auditório do 
Cepae, sobre as origens e o desenvolvimento das instituições destinadas 
ao tipo de tratamento oferecido pela Casa de Eurípedes. Tratavam, em 
especial, do resultado de pesquisa desenvolvida a partir da leitura da 
matéria Ação em São Paulo Explicita Estratégia de Higienização Urba-
na, publicada no InformANDES, nº 72/2017, p. 12-13 (Disponível em: 
http://www.andes.org.br/imprensa/noticias/imp-inf-962724985.pdf. 
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Acesso em: 8 abr. 2018), que suscitou discussões sobre o fato de a in-
ternação compulsória voltar a ser usada como mecanismo de “limpeza 
social” na Cracolândia, em São Paulo (Anexos - Imagem I – VS Distúr-
bios Mentais).

Assim, no Auditório da Casa de Eurípedes, os alunos também 
puderam expor as variadas e contraditórias visões oferecidas por 
médicos, enfermeiros, policiais, familiares, pessoas com distúrbios 
mentais, usuários de drogas e moradores em situação de rua, e os 
debates suscitados demonstraram a qualidade e fidedignidade das 
informações, das referências e da organização de suas exposições, 
obtidas por meio de dados coletados em artigos científicos; entre-
vistas com profissionais da saúde; narrativas de dependentes e seus 
familiares; relatos de voluntários que trabalham em Comunidades 
Terapêuticas Filantrópicas em bairros periféricos; filmes e documen-
tários sobre o tratamento e a cura de problemas mentais; produções 
artísticas e culturais de pacientes e ex-internos de instituições psi-
quiátricas; poemas, canções, peças teatrais e outras manifestações 
artísticas sobre a loucura e as consequências do uso contínuo de dro-
gas lícitas e ilícitas, por crianças, jovens e adultos, etc. E, termina-
da a apresentação e roda de conversa, os alunos puderam conhecer 
alguns dos ambientes internos ocupados pelos pacientes e parte dos 
espaços externos a estes disponibilizados; e, para finalizar a visita, 
participaram de um lanche coletivo com os alunos do Colégio Allan 
Kardec e os profissionais anfitriões. 

A segunda vivência sistêmica, sob o título “Arte ao Relento”, ocor-
reu no dia 11 de dezembro de 2017, na Escola Casa Verde: aprendendo 
com os pássaros, localizada no município de Aparecida de Goiânia. Para 
os diretores, esta instituição que oferece educação infantil e a primeira 
fase do ensino fundamental traz esse nome porque os pássaros sabem 
muito mais longe, e seguem os ritmos da natureza para encontrar as rotas 
de migração. Também porque é um saber sutil e essencial à vida orientar-
-se para encontrar os próprios caminhos; um saber que pode ser ensinado 
e aprendido na educação básica. (http://escolacasaverde.com.br/). 
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Nessa escola, o quadro-negro está pendurado nas paredes, nos 
muros e nas calçadas, na areia do pátio e também no húmus dos cantei-
ros, pois cada atividade proposta depende apenas da curiosidade e do 
afeto que move as crianças, que se misturam, se visitam, circulam por 
diferentes espaços, em uma dinâmica de cooperação que corrobora o 
desenvolvimento da inteligência e da emoção, e a alegria pela descober-
ta de seus próprios talentos.

Na instituição, os alunos do 7º e 8º anos do Cepae visitaram e 
usufruíram de cada espaço telúrico, ciceroneados pelas crianças que 
continuaram sem interrupção as atividades escolares que vinham fazen-
do. Em contrapartida, expuseram aos anfitriões alguns de seus traba-
lhos, entre eles, desenhos expressando efeitos estéticos experimentados 
a partir de leituras realizadas de textos literários; e alguns dos alunos 
do 7º ano realizaram comunicação oral acerca de determinados contos 
do escritor moçambicano Mia Couto, referentes à obra A menina sem 
palavra (Rio de Janeiro: Boa Companhia, 2013). 

Também, todos os presentes foram contemplados com uma 
apresentação do escritor e compositor musical André Cannavaro, que 
falou sobre a criação de seu livro de poemas Timbre do Silêncio (Rio de 
Janeiro: Ibis Libris, 2016), bem como tocou e cantou, com os outros vi-
sitantes convidados, jovens em situação de vulnerabilidade atendidos 
pelo Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser (IBBIS), 
a mais recente composição conjunta feita por eles, em alusão ao con-
sumismo no período de Natal (Imagem II – VS Arte ao Relento). As 
atividades foram encerradas com um delicioso, embora tumultuado, 
lanche coletivo.

Essas duas saídas com os cento e vinte alunos do Cepae apresen-
taram certos desafios, como conseguir transporte suficiente para que as 
quatro turmas envolvidas no Projeto pudessem se deslocar sem custo fi-
nanceiro às famílias, e articular com os professores de outras disciplinas 
a organização do trabalho coletivo, para que as atividades em cada um 
dos dias de saída fossem dedicadas, com exclusividade, àquelas relacio-
nadas ao Projeto. 
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O principal fator a se destacar diz respeito ao modo como as tur-
mas se apresentaram diante de outras instituições e se envolveram nas 
atividades propostas. E foi, justamente, nesse sentido, que os resultados 
surpreenderam, pois, por um lado, evidenciaram a complexidade do 
processo formativo, ao trazerem à tona situações concretas de aprendi-
zagem e de convivência social, que o contexto restrito da sala de aula, di-
ficilmente, é capaz de proporcionar. Mais ainda, explicitaram, de forma 
muito relevante, o quanto as possibilidades de aprendizagem e desen-
volvimento se potencializam, quando os alunos – no caso, adolescentes 
entre 13 e 15 anos de idade – se confirmam como sujeitos autores, em 
suas pesquisas, em suas leituras, em suas indagações e buscas de respos-
tas.

Em 2018, foi dada continuidade ao Projeto, com as duas turmas 
que passaram do 7º para o 8º ano e incluídas as outras duas, que se cons-
tituíram como 7º ano. Com as duas vivências sistêmicas realizadas no 
primeiro semestre, foi possível registrar o grande interesse dos alunos 
pelas atividades previstas e o envolvimento deles foi se tornando cada 
vez mais significativo. A primeira visita do ano ocorreu no dia 23 de 
abril, na Escola Municipal Manoel Jacinto Coelho, localizada no Jardins 
do Cerrado VII, um dos bairros periféricos de Goiânia que apresenta 
sérios problemas de violência, causados principalmente pela vulnera-
bilidade econômica de seus moradores e pelos altos índices de tráfico e 
uso de drogas, em toda a região. 

No dia, cada grupo assumiu com compromisso e responsabilida-
de a sua proposta de oficina com as crianças e os adolescentes da escola 
municipal, que oferece a Educação Infantil e o Ensino Fundamental or-
ganizado em Ciclos de Formação e Desenvolvimento Humano (do 1º ao 
6º ano); o que envolveu leituras de textos de gêneros diversos, adaptação 
e produção de textos, criação de roteiros e planejamentos em equipe, 
pesquisas e ensaios, entre outros. 

Denominada “Dia de Literatura”, a experiência extramuros foi 
marcada pela interação produtiva entre os quase 500 alunos das duas 
escolas, e coube aos professores, estagiários e monitores apenas orientar, 
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assessorar e coordenar os trabalhos, sem que essas ações reduzissem a 
autoridade e a autonomia que os alunos assumiram no momento. No 
total, foram oferecidas 20 oficinas: 1) criação de dedotes para narração 
de conto; 2) facção de pipas com poesia; 3) ilustração de poemas haicai; 
4) teatro de máscaras; 5) dramatização de conto; 6) exploração de histó-
rias com bonecos; 7) criação e encenação de teatro de sombras; 8) cria-
ção de jogos a partir da reinvenção de final de estória; 9) construção de 
máscaras e apresentação dos resultados; 10) narração do causo “A velha 
contrabandista”, de Stanislaw Ponte Preta; 11) oficina de dança, a partir 
do poema “A bailarina”, de Cecília Meireles; 12) dramatização da peça 
“A morte”, encenada por Milton Pinto e Tom Carvalho; 13) leitura da 
estória “A árvore”, com elementos de representação; 14) dramatização 
de texto produzido pelo grupo; 15) dramatização de texto produzido 
pelas crianças; 16) contação de causos e parlendas; 17) dramatização 
da história de Chapeuzinho Vermelho; 18) leitura de poesias do livro 
“Ou isto ou aquilo”, de Cecília Meireles; 19) apresentação das biografias 
de mulheres de destaque na história; e 20) brincadeiras literárias: “com 
quem conta um conto aumenta um ponto” (Anexos - Imagens III, IV, V 
e VI - Vivência Sistêmica Dia de Literatura).

Posteriormente, já de volta às salas de aula do Cepae, os próprios 
alunos fizeram suas avaliações da vivência, que incluíram rodas de con-
versa e produção de relatórios comentando como se desenvolveram as 
atividades, analisando os aspectos positivos e os que precisariam ser re-
vistos e explicitando opiniões pessoais acerca da experiência. No total, 
ressaltaram-se muitos pontos que confirmam a relevância do trabalho 
proposto. 

Além de ampliarem, consideravelmente, suas experiências e seus 
conhecimentos, os alunos puderam avançar em sua formação, uma vez 
que se colocaram diante do desafio de administrar relações humanas, ao 
assumirem um trabalho com pessoas ainda mais jovens que eles, com 
a responsabilidade de promover um momento de atividade que viesse 
a acrescentar às vivências proporcionadas pela escola visitada. De ma-
neira geral, eles expressaram suas conclusões acerca dos desafios e dos 
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sentidos da docência, no cotidiano em sala de aula, ao se perceberem na 
condição de “professores” e precisarem desenvolver, inclusive, a capaci-
dade de flexibilização de um planejamento.

A segunda vivência sistêmica realizada em 2018 ocorreu no dia 
28 de maio, no Circo Laheto, em Goiânia. Tal como descrito em seu 
site (http://circolaheto.org/portfolio/), o Grupo de Teatro Laheto surgiu 
em 1980, a partir de um trabalho sociocultural realizado com índios e 
posseiros da região do Baixo Araguaia-MT. Posteriormente, em 1994, 
quando o Palhaço Maneco Maracá, personagem de Valdemir de Souza, 
e sua companheira, Seluta Rodrigues, transferiram-se para Goiânia, de-
ram início aos estudos, pesquisas, montagens e apresentações de espe-
táculos teatrais e circenses, na capital e cidades do interior de Goiás, que 
culminaram, a partir de 1996, em trabalhos de atendimento a crianças 
e adolescentes advindos de famílias em situação de vulnerabilidade so-
cioeconômica. 

Em 2000, o Grupo transferiu suas atividades para o Parque da 
Criança, inaugurou a Escola de Circo Laheto e, desde então, vem for-
mulando e executando projetos e atividades coletivas fundamentadas 
em princípios éticos, estéticos e políticos que buscam conscientizar as 
crianças acerca dos cuidados de si, do outro, e os cuidados com a vida. 

A programação previu a participação dos quase 120 alunos do 
Cepae nas seguintes oficinas de arte circense realizadas pelas crianças e 
adolescentes do projeto, bem como de seus coordenadores e arte-edu-
cadores: pernas-de-pau, malabares, monociclo, diabolô, diablete, palha-
ço, tecido acrobático e trapézio, lira, entre outros. Com isso, os alunos 
demonstraram ampliar sua compreensão em relação à importância de 
valores inerentes à arte circense e que se aplicam, de maneira geral, a 
todas as atividades humanas que exigem elaboração, como no caso das 
performances individuais, ou em grupos, que demandam foco, concen-
tração, persistência e dedicação (Anexos – Imagens VII, VIII, IX e X 
– VS Arte no Circo).

Outra manifestação dos alunos importante de se destacar consis-
te em atitudes sugestivas de maior consideração do outro, na realização 
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de outras atividades; atitudes que se pautam na compreensão também 
da importância do respeito e da confiança mútua para a vida em coleti-
vidade. E, tal como as demais atividades desenvolvidas ao longo desses 
últimos meses, esta demonstrou como a arte, em geral, e no caso deste 
projeto escolar, a literatura, em específico, cumpre uma função primor-
dial na formação humana, posto que ela “desenvolve em nós a quota de 
humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos 
para a natureza, a sociedade, o semelhante” (CANDIDO, 1989, p. 22).

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De fato, as experiências com o Projeto de Pesquisa “Humanização 
no processo de escolarização” têm confirmado o pensamento do reco-
nhecido intelectual brasileiro e permitido expandir as reflexões acerca 
da grande causa defendida por ele, em vários de seus estudos, porque, a 
cada nova vivência sistêmica com os adolescentes do 7º e do 8º ano do 
Cepae, fica cada vez mais evidente o entendimento de que a educação 
deve ser concebida e promovida para além dos muros da escola, e que 
ela não se inicia, tampouco se encerra, na circunscrição dos conheci-
mentos institucionalizados.

Algumas falas dos próprios alunos do Cepae, como as parafrasea-
das a seguir, demonstram a relevância de a escola oportunizar a imersão 
de todos em experiências concretas, reais, que chamam atenção para fa-
tos muitas vezes despercebidos ou não apreendidos apenas por meio da 
apresentação argumentativa, ou para muitos deles “falação”, “sermão”, 
“sapo” do outro: familiar, religioso, escolar... 

Percebi que ali, na Casa de Eurípedes, os doentes mentais são 
tratados com respeito, humanidade: trabalham com arte, jar-
dim, animais! 
Vocês viram o cara? Só está vivo porque foi internado com-
pulsoriamente, coitado! Realmente, tudo tem mais do que 
“um lado da história!”
Nossa, professora! Como aqueles meninos do IBBIS são edu-
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cados. Fiquei envergonhada com a nossa atitude na hora do 
lanche, naquele dia da Casa Verde. 
O cara é bom mesmo! É verdade que ele compôs aquela mú-
sica com textos escritos por aqueles meninos atendidos no 
Projeto do IBBIS? 
Eles levaram todas as pipas para casa, claro! Fizemos para 
eles. E lá na escola do Cerrado, como tem muito espaço, to-
dos puderam brincar. Ficaram muito felizes, embora não ti-
vesse o suficiente para todos. Nossa, vocês viram? A melhor 
soltadeira de pipas era uma menina!!!! 
Havia uns meninos lá que eram bem pobres! Eles disseram 
que nunca tinham brincado com livros, que na casa deles não 
tinha livros, e que, na escola, livro era só para estudar mesmo. 
Aqueles instrutores que nos ensinaram a andar de pernas-de-
-pau, fazer malabarismo, subir no tecido acrobático e pular 
na cama elástica também eram crianças pobres que estuda-
ram lá e aprenderam a fazer tudo isso, para apresentarem em 
espetáculos do Circo Laheto?
Essas saídas para visitas, que fazemos em toda última segun-
da-feira do mês, não são aulas de português, são as melhores 
aulas de vida que temos na escola!

De fato, este é o grande objetivo dessa e de outras práticas peda-
gógicas desenvolvidas no Cepae: a formação educacional que promove o 
desenvolvimento cognitivo, intelectual e humano de alunos, estagiários, 
monitores, bolsistas, professores, familiares..., enfim, de todos os envolvi-
dos nesse intrigante e desafiador processo de escolarização básica. 

Humanização é o processo que confirma no homem aque-
les traços que reputamos essenciais, como o exercício da 
reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o 
próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de pene-
trar nos problemas da vida, o senso da beleza, a percepção 
da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor. 
(CANDIDO, 1989, p. 22).
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ANEXOS

Fotografia 1 - Vivências Sistêmicas Distúrbios Mentais

Fonte: Repositório Digital do CEPAE/UFG
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Fotografia 2 - Vivência Sistêmica Arte ao Relento

Fonte: Repositório Digital do CEPAE/UFG

Fotografia 3 - Vivência Sistêmica Dia de Literatura

Fonte: Repositório Digital do CEPAE/UFG
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Fotografia 4 - Vivência Sistêmica Dia de Literatura

Fonte: Repositório Digital do CEPAE/UFG

Fotografia 5 - Vivência Sistêmica Dia de Literatura
 

Fonte: Repositório Digital do CEPAE/UFG
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Fotografia 6 - Vivência Sistêmica Dia de Literatura

Fonte: Repositório Digital do CEPAE/UFG

Fotografia 7 - Vivência Sistêmica Arte no Circo

Fonte: Repositório Digital do CEPAE/UFG
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Fotografia 8 - Vivência Sistêmica Arte no Circo

Fonte: Repositório Digital do CEPAE/UFG

Fotografia 9 - Vivência Sistêmica Arte no Circo 

Fonte: Repositório Digital do CEPAE/UFG
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Fotografia 10 - Vivência Sistêmica Arte no Circo

Fonte: Repositório Digital do CEPAE/UFG
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LITERATURA E EXPERIÊNCIA ESTÉTICA: 
A EXTENSÃO NA FORMAÇÃO DE 

LEITORES
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Maria de Fátima Cruvinel2

Resumo: O interesse do presente texto é apresentar algumas re-
flexões desenvolvidas ao longo da execução de um projeto de leitura 
– uma ação de extensão realizada pelo Departamento de Português 
do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade 
Federal de Goiás (Cepae/UFG), intitulada “À comunidade estudan-
til: um acesso à crítica literária – Seminário dos Livros do Vestibu-
lar/UFG”, cujo objetivo principal era proporcionar aos candidatos ao 
processo seletivo vestibular, especialmente os oriundos de escola pú-
blica, o acesso a uma leitura crítica das obras literárias, bem como o 
contato com alguns escritores. Mais detidamente, importa-nos pôr em 
evidência a feliz constatação do efetivo desdobramento do projeto: de 
apoio aos vestibulandos à formação de jovens leitores que, a despeito 
do processo seletivo, conseguem “transver” o mundo, pela via da pa-
lavra literária.

Palavras-chave: Extensão. Literatura. Formação de leitores.

1  Doutora em Linguística pela UNB e professora do Cepae/UFG.
2  Doutora em Estudos Literários pela Unesp e professora aposentada do Cepae/UFG.
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 
Entre os tantos textos que são objeto das aulas de língua portu-

guesa na educação básica, os pertencentes ao gênero literário deman-
dam maior atenção dos professores, dadas as implicações de várias or-
dens, especialmente a subjetiva, já que o ato de ler requer certa “vonta-
de” e dedicação do leitor. Contudo, numa sociedade em que imperam 
práticas determinadas pela velocidade e efemeridade, especialmente se 
considerados os interesses do universo juvenil, a leitura do livro impres-
so, solitária e exigente, não tem sido uma prática contumaz, sobretudo 
quando se trata de gêneros e títulos nem sempre escolhidos por figura-
rem nas atraentes vitrines e prateleiras das livrarias, tampouco nas listas 
dos “mais vendidos”. 

Assim, no nível médio de ensino, uma boa justificativa para a lei-
tura de livros considerados referência da literatura seria o fato de o en-
tão processo seletivo vestibular exigir conhecimentos literários, os quais 
algumas instituições procuram garantir com uma lista de títulos indica-
dos como leitura obrigatória. Bem ou mal, o jovem aluno tomaria co-
nhecimento dessas obras, a maioria delas da literatura brasileira, ainda 
que seu objetivo fosse única e exclusivamente a aprovação no referido 
concurso.   

O interesse do presente texto é apresentar algumas reflexões de-
senvolvidas ao longo da execução de um projeto de leitura – uma ação 
de extensão realizada pelo Departamento de Português do Centro de 
Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade Federal de 
Goiás (Cepae/UFG), intitulada “À comunidade estudantil: um acesso 
à crítica literária – Seminário dos Livros do Vestibular/UFG”, cujo ob-
jetivo principal era proporcionar aos vestibulandos, especialmente os 
oriundos de escola pública, o acesso a uma leitura crítica das obras, bem 
como o contato com alguns escritores. 

O que aqui pretendemos apresentar, particularmente, é a cons-
tatação quanto ao deslocamento e redimensionamento do projeto: de 
apoio aos vestibulandos à formação de jovens que, a despeito do ves-
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tibular, conseguem “transver” o mundo, pela via da palavra literária. 
Trata-se de um projeto que se realizou durante, aproximadamente, 25 
anos, tendo se encerrado quando se instituiu a nova forma de ingresso 
na UFG, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

2 A LITERATURA NO VESTIBULAR UFG

Entendida como importante patrimônio cultural de uma nação, 
que proporciona aos que dela usufruem o desenvolvimento da cons-
ciência crítico-reflexiva, a literatura sempre integrou o conjunto de sa-
beres exigidos para o ingresso no ensino superior da UFG. Para isso, 
o Centro de Seleção responsável pelo concurso vestibular apresentava, 
como eixo de abordagem, a leitura-interpretação de obras de diferentes 
épocas e gêneros do sistema literário nacional e, para cada processo se-
letivo, indicava como leitura obrigatória uma lista de obras – seis títulos 
– contemplando desde a tradição literária à contemporaneidade brasi-
leira, nos gêneros lírico, narrativo e dramático, nas modalidades poesia, 
romance, conto e teatro.

O objetivo maior das provas de língua portuguesa e literatura 
do processo seletivo da UFG era o de avaliar a competência leitora dos 
candidatos nos diversos gêneros discursivos, com certa ênfase no dis-
curso literário, observando os recursos e estratégias e os efeitos desses 
na produção de sentidos. Como objetivo específico, esse processo pre-
tendia avaliar nos candidatos suas habilidades de leitura, interpretação 
e análise de obras da literatura brasileira, relacionando-as aos contextos 
históricos e estético-culturais.

3 O PROJETO “À COMUNIDADE ESTUDANTIL: UM ACESSO À 
CRÍTICA LITERÁRIA – SEMINÁRIO DOS LIVROS DO VESTIBU-
LAR/UFG”

Iniciado há mais ou menos 25 anos pela equipe de professores 
de língua portuguesa do Cepae, o projeto “À comunidade estudantil: 
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um acesso à crítica literária – Seminário dos livros do vestibular/UFG” 
se caracterizava como uma ação de extensão, portanto, destinada tam-
bém à comunidade externa à instituição promotora. O objetivo sempre 
foi o de contribuir com alunos vestibulandos de escolas públicas, ou há 
muito afastados dos bancos escolares, que tinham pouco ou nenhum 
acesso a uma abordagem crítica que amplie sua leitura individual, como 
se pode ter em escolas privadas, especialmente as preparatórias para o 
vestibular. 

O evento era realizado no formato de palestras seguidas de sessão 
de perguntas dos participantes. Para apresentar a leitura da obra eram 
convidados professores de literatura, os quais faziam uma abordagem 
detalhada do texto, e a cada ano contava com a participação de um ou 
dois autores das obras indicadas, a fim de possibilitar o encontro do jo-
vem leitor com o escritor. O propósito era desmitificar a figura do cria-
dor da obra e, consequentemente, aproximar o leitor do próprio texto 
e do discurso literário, especialmente porque ele poderia ver “validada” 
sua leitura por aquele que ele crê ser a autoridade máxima, o autor. A 
aproximação do jovem leitor com o escritor da obra se dava, também, 
na sessão de autógrafos oportunizada pelos encontros.

Eram realizados anualmente seis encontros. Em cada um deles, 
ocorria a discussão sobre dois livros, com dois diferentes expositores e, 
em alguns casos, com a presença do autor. Inicialmente, o evento ocor-
ria no auditório da Faculdade de Educação/UFG, que comportava cerca 
de 400 pessoas. Além dos estudantes, contávamos também com a parti-
cipação de professores da rede estadual de ensino. Todavia, como a de-
manda vinha aumentando a cada ano, passamos a realizar os encontros 
no Centro de Eventos Professor Ricardo Freua Bufáiçal, da UFG, depois 
da sua inauguração. Neste local, tínhamos um público que atingia uma 
média de quatro mil participantes.

Além da divulgação por meio de redes sociais, às vésperas da rea-
lização do evento, os professores do Departamento de Português visita-
vam diferentes escolas públicas, levando cartazes e reiterando o convite 
nas salas de aula. Eram encontros com professores, coordenadores pe-
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dagógicos e alunos, a fim de sensibilizá-los com relação à importância 
da participação dos estudantes no evento. Abriam-se diálogos, vínculos, 
adesões. E, assim, foi se materializando uma prática de manhãs ou tar-
des de muitos sábados com pessoas reunidas, colocando-se disponíveis 
para mais um encontro com o texto literário.

Sempre que possível, autores de obras contemporâneas participa-
vam do evento. Quando isso ocorria, o entusiasmo dos estudantes to-
mava proporções maiores. Era um acontecimento! Havia provocações, 
perguntas, elogios, curiosidades, reflexões, emoções, desejo de aproxi-
mação. O debate era acalorado e, por fim, longas filas para o autógrafo 
em livros, para as fotos, a self. Tudo isso criava um cenário em que o 
texto literário era o protagonista e a presença do autor só fazia sentido 
porque havia um livro, que fora lido, apreciado.

4 JUSTIFICATIVAS PARA A LITERATURA NA ESCOLA

Haveria muitas justificativas plausíveis para manter e defender a 
literatura no contexto escolar. Uma delas poderia ser o fato de a escola 
ser o lugar, pelo menos para a grande massa de crianças e jovens bra-
sileiros, em que ainda se pode garantir o acesso à leitura. Outra estaria 
ligada à psique humana, associada a uma espécie de necessidade univer-
sal de ficção e fantasia, para a qual a literatura é uma das modalidades 
mais complexas que funcionam como resposta. Outra ainda seria o fato 
de que, apesar da presença marcante da imagem, nossa época é por ex-
celência o tempo do escrito, isso porque nenhuma tarefa, hoje, pode ser 
levada a bom termo sem o recurso da escrita impressa. 

Mesmo com as novas tecnologias que nos impõem o uso e até a 
dependência das telas, é possível afirmar que os que sabem ler são mais 
capazes de problematizar. Outra justificativa, mais pragmática, seria o 
fato de a literatura figurar como conteúdo cobrado no concurso vesti-
bular.

A leitura literária, obrigatória na época como requisito para os 
egressos do ensino médio e interessados no ingresso no ensino superior, 
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bem como a experiência subjetiva que ela pode suscitar, permitiu-nos 
pensar como se dava o encontro do leitor com o texto, considerando o 
efeito que este provoca naquele, ou seja, observar a experiência propor-
cionada pela recepção de uma obra literária.

 Para ilustrarmos nossas reflexões, focalizaremos um “caso de lei-
tura” que demonstra bem como a experiência estética pode acontecer 
como algo singular para o leitor, com efeitos que atuam para além do es-
perado, apesar de a motivação inicial ser a ampliação do conhecimento 
da obra, a fim de atender a um objetivo prático: a realização satisfatória 
de uma prova de vestibular.

5 PARA ALÉM DO OBJETIVO INICIAL DO PROJETO

O objetivo inicial do projeto era proporcionar à comunidade es-
tudantil – preferencialmente (mas não exclusivamente) os alunos da 
rede pública de ensino, candidatos ao processo seletivo vestibular – o 
acesso a uma leitura crítico-interpretativa dos livros literários indicados 
como leitura obrigatória no referido concurso, para que pudessem am-
pliar sua leitura e compreensão das obras e obter melhor desempenho 
nas questões de literatura.

Lançando mão da perspectiva psicanalítica, Joel Birman (1994) 
observa que a leitura literária pode desconcertar o leitor, desarrumando 
seus sistemas de referência, movendo-o a se pensar e a pensar o outro, 
consequentemente, oportunizando-lhe a percepção e construção de ou-
tros sentidos sobre si e sobre o outro – estando ele muito próximo ou 
muito distanciado – e sobre o mundo que dele se avizinha ou que dele 
parece longe no espaço e no tempo. 

Para ilustrar essa última ponderação do estudioso, podemos uti-
lizar como exemplo casos de textos escritos num passado distante e que 
continuam a fazer sentido ainda hoje, ou de textos produzidos em ou-
tras culturas, aparentemente muito diferentes da nossa, que nos tocam 
profundamente, isso porque, mesmo com toda a diversidade cultural, 
na essência, o homem é muito igual.
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O psicanalista Contardo Calligaris (2008), em artigo sobre o 
filme “Linha de Passe”, dos diretores Walter Salles e Daniela Tho-
mas, avalia o poder da arte em aproximar o ser humano, em levá-lo 
a se identificar com as personagens, mesmo elas sendo pertencen-
tes a um mundo distante do nosso. “Linha de Passe” conta a histó-
ria de uma família de quatro irmãos (de pais diferentes), que vivem 
com a mãe (grávida do quinto filho), moradora da Cidade Líder, 
zona leste de São Paulo. Para se ter ideia da condição social das 
personagens, a mãe é empregada doméstica; um dos filhos é fren-
tista e evangélico; outro sonha em se tornar jogador de futebol; o 
terceiro é motoboy e já tem um filho com uma jovem que ele visita 
esporadicamente; o último, um garoto, seria estudante se não es-
tivesse sempre viajando de ônibus à procura do pai, cuja profissão 
era a de motorista de ônibus. 

Calligaris conta que um amigo seu, sem ter assistido ao filme, 
mas conhecendo a sinopse, teria questionado por que razão os direto-
res brasileiros nunca optam por fazer filmes sobre pessoas como ele. O 
motoboy, o frentista, a empregada doméstica sempre figuraram como 
protagonistas, teria afirmado o amigo e encerrado, interrogando como 
ele poderia reconhecer sua vida naqueles estereótipos da pobreza nacio-
nal (CALLIGARIS, 2008). 

Para o psicanalista, esse filme teria o poder de aproximar-nos dele 
porque é sobre “pessoas que nem a gente”, porque nunca é “pitoresco”, 
ou seja, não aproxima falsamente, garantindo que o sujeito representa-
do permanecerá outro: uma vinheta caricata. O roteiro, continua Calli-
garis, trata de uma família pobre e sem pai, mas nem por isso indigente 
nem desunida. Também por essa razão, pondera o autor, “talvez, nos 
altos e baixos, nas brigas, nas alegrias, nos fracassos e nas incertezas 
morais dos protagonistas, a pobreza seja, por assim dizer, acidental: suas 
vidas nos tocam não pela condição social, mas por serem vidas de nos-
sos semelhantes” (CALLIGARIS, 2008, p. 8).

Feitas essas ponderações, voltemos ao “caso de leitura” escolhido 
para ilustrar a reflexão sobre os desdobramentos de um projeto de ex-
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tensão, que ampliou sua ação de preparatório para o vestibular para um 
evento de formação de leitores.

6 DESMUNDO E O ARREBATAMENTO DA LEITORA

O “caso de leitura” tem como pano de fundo o romance Desmun-
do, de Ana Miranda (1996), obra indicada para o processo seletivo UFG, 
do ano letivo de 2006. O prefixo des no título da obra, longe de apontar 
qualquer indício de negação da experiência estética, ao contrário, certa-
mente cumpriu o papel de instaurador da desordem, do desconcerto do 
leitor diante do texto cujo título, por si só, indicia a tonalidade poética 
do discurso literário, além, evidentemente, de chamar atenção pelo inu-
sitado da construção vocabular.

Seria possível considerar de antemão que os alunos-leitores te-
riam sido motivados a ler pelo objetivo único de responder às questões 
da prova. Mas o que ocorreu com uma leitora em especial – uma garota 
de 16 anos – contraria as expectativas pressupostas na leitura-tarefa-es-
colar. Em razão da mágica operada pela experiência estética vivida pela 
jovem com a leitura do romance Desmundo, o que se viu foi o arrebata-
mento da leitora, provocado por uma espécie de química resultante de 
seu encontro com a personagem e a autora. 

Nossa abordagem partirá do encontro dessas três figuras femini-
nas: Ana Luísa3, a aluna-leitora, Oribela, a protagonista, e Ana Miranda, 
a escritora. É sobre esse encontro que passamos a discorrer, sem negar 
evidentemente que se trata de uma interpretação, com o propósito de 
tecer algumas considerações acerca da leitura literária e os efeitos dessa 
experiência sobre a leitora.

Iniciemos com um recorte do primeiro capítulo do livro – “A che-
gada” –, que narra justamente a chegada de Oribela, a protagonista da 
trama, à nova terra. O propósito com a citação é o de dimensionar a 
condição da personagem.

3  Trata-se de um pseudônimo, que foi utilizado em atendimento aos princípios éticos que 
orientam os trabalhos científicos.
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A vista de uma colina distante tangeu dentro do meu coração 
música de boas falas, com doçainas e violas d’arco, a ventu-
ra mais escondida clareia a alma. Ali estava bem na frente 
a terra do Brasil, eu a via pelos estores treliçados, lustrada 
pelo sol que deitava. Uxtix, uxte, xulo, cá! Verdadeira? Tão 
pequena quanto pudesse eu imaginar, lavada por uma chuva 
de inverno, verde, umas palmeiras altas no sopé, por detrás 
de nuvens de tapeçaria, véu de leve fumo. Hio, hio, huhá. Es-
pantada que a alegria pudesse entrar tão profundamente em 
meu coração, em joelhos rezei. Deus, graças, fazes a mim, tua 
pequena Oribela, a mais vossa mercê em idade inocente, um 
coração novo e um espírito de sabedoria, já estou tão cegada 
pela porta de meus olhos que nada vejo senão deleitos, fol-
ganças do corpo, louvores, graças prazentes e meu coração 
endurecido, entrevado sem saber amar ou odiar. Assim como 
o azeite acende o lume, a vista acende o desejo. Dá a mim a 
graça de muitas lágrimas com que lavar o meu sonho, maior 
que meu corpo. (MIRANDA, 1996, p. 11).

Talvez a curiosidade e a expectativa de Ana Luísa com o romance 
não tenham sido tão grandes quanto o da protagonista Oribela e seu de-
sejo de vida nova, ao vislumbrar terra após tantos dias no mar. Mas não 
é impossível afirmar que, assim como a vista da colina distante tangeu o 
coração da jovem órfã portuguesa, a delicada e intrigante imagem que 
ilustra a página de abertura do capítulo e aponta para sentidos inusita-
dos acerca do conflito operou na aluna-leitora uma inquietação.

E, nos apropriando novamente de palavras da autora, “assim 
como o azeite acende o lume e a vista acende o desejo” (MIRANDA, 
1996, p. 11), a imagem daquela pequena e frágil figura feminina, atri-
butos que tanto podem se aplicar agora à personagem de nome Oribela 
quanto ao ser delineado no fino traço da ilustração, certamente acendeu 
na aluna Ana Luísa o desejo de ler. Texto e imagem se concorrem para 
a percepção da leitora. Isso é possível afirmar, dadas as alterações que se 
fizeram perceptíveis no comportamento da aluna no decorrer das aulas 
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e que culminaram num vertiginoso envolvimento dela com a obra, de-
clarado no momento do encontro com a autora em carne e osso.

Para o estudioso da leitura Jorge Larrosa (2005, p. 31), citando 
o pensamento de Nietzsche, “Lê-se com os olhos, mas também com o 
olfato, com o ouvido e com o tato, com o ventre, inclusive com a ajuda 
de martelos e bisturis”. O leitor pode ser capaz, afirma o autor espanhol, 
de dançar, embalado pela leitura. O que ocorreu com Ana Luísa foi um 
forte encantamento com o romance, incluindo a ilustração – de autoria 
da própria Ana Miranda –, a ponto de essa experiência de leitura lhe ter 
provocado o desejo de tatuar uma das imagens do livro em seu corpo. 

Assim ela informou à autora e lhe pediu licença. Licença para 
marcar em sua alva pele aquela imagem; licença para usufruir ao má-
ximo daquele livro que a marcara. O que ocorreu à Ana Luísa, assim se 
pode interpretar, foi o desejo de viver, literalmente no gesto de tatuá-la 
em seu corpo, aquela história. História de quem? De Oribela, Ana Mi-
randa ou Ana Luísa? 

Pode ser possível afirmar que esse movimento aqui narrado cer-
tamente resultou de uma prática de leitura que extrapolou a percepção 
do significado das palavras, que permitiu à leitora perceber-se “vivendo” 
o texto, afinal, a leitura pressupõe a suspensão momentânea do juízo, 
prevê que se guarde silêncio, mantenha-se retirado e escute (LARROSA, 
2005, p. 15). 

Aplicação possível à experiência da aluna, na qual parece eviden-
te certa “afinidade vital” entre a leitora e o livro; percebe-se a assimila-
ção, pela leitora, do que o romance tinha de força, “de alado e dançari-
no”, nas palavras de Larrosa (2005, p. 23). Talvez ela nem soubesse o que 
buscava, talvez tivesse mesmo somente a intenção de preparar-se para o 
processo seletivo no qual deveria ser aprovada para ingressar na univer-
sidade. Mas o que encontrou foi a si mesma. 

A literatura na escola teria servido para o vestibular ou para a 
vida? Ou para os dois, já que o primeiro está contido no segundo? Se-
gundo Regina Zilberman (2008, p. 23), a leitura do texto literário “cons-
titui uma atividade sintetizadora, na medida em que permite ao indiví-
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duo penetrar o âmbito da alteridade, sem perder de vista sua subjetivi-
dade e história”. 

Entre as várias notas para chegar a uma definição de leitor ideal, 
Alberto Manguel (2009, p. 33) apresenta a seguinte: “O leitor ideal não 
segue uma história: participa dela”. O desejo de tatuar uma das imagens 
que ilustram o livro pode ser considerado também o desejo de parti-
cipar de Desmundo; uma forma de arrebatamento sofrido pela leitora. 

À pergunta sobre qual o sentido do literário para o jovem leitor, 
ou o que o romance Desmundo terá deixado como legado à aluna Ana 
Luísa além da tatuagem no corpo, caso tenha sido feita, há algumas in-
dicações. No dia da formatura, ela, radiante em sua beleza adolescente, 
declarou a seus pais, sem cerimônia e sem aviso, que a professora de 
português teria sido sua psicóloga durante todo o ano.

 Houve um susto a princípio com a revelação no mínimo com-
prometedora, mas de imediato veio-nos a explicação, que sem pressa foi 
exposta a ela e principalmente a seus pais: “A professora de português, 
ou que lêramos durante todo o ano?”. Aqui é possível retomar a ideia de 
que a literatura cumpre um certo tipo de função psicológica, que aten-
deria a uma necessidade vital de ficção e fantasia (CANDIDO, 1972). 

Com ou sem tatuagem, no fundo sabíamos que aquela experiên-
cia promovida pela leitura do romance Desmundo marcou a jovem alu-
na. Naquele final de ano, ela, como a pequena e frágil Oribela, tendo que 
se colocar diante da vida que se lhe apresentava como uma incógnita. A 
primeira, na chegada à nova terra; a segunda, na entrada para o mundo 
adulto, representado pela formatura no ensino médio e próximo ingres-
so no ensino superior. 

 
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar do poder exercido pelas instâncias em que se situa a ativi-
dade leitora, há no texto literário um espaço, uma brecha, que somente 
ao leitor é dada a possibilidade de ocupar. O discurso literário tem a 
peculiaridade de escapar aos controles por não ter a obrigação de ex-
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plicar, dar respostas, mas, ao contrário, lançar perguntas direcionadas 
à compreensão do mundo, numa relação que passa antes pelo simbó-
lico e pelo imaginário. Assim, nem o professor que prepara o aluno, 
tampouco o elaborador da prova que determina o enfoque, ocupariam 
esse espaço destinado ao leitor; dito de outra forma, se o acesso à obra 
é dado ao leitor, não é possível impedir completamente sua entrada no 
jogo discursivo do texto. 

Trata-se da compreensão responsiva-ativa no movimento da in-
terlocução verbal (BAKHTIN, 1997). Por isso mesmo os sentidos esca-
pam às interdições; podem ser cerceados, mas não impedidos, tampou-
co esgotados, uma vez que a linguagem e consequentemente a leitura 
estão em constante acabamento.

Pode-se considerar a atitude da leitora Ana Luísa, à sua maneira, 
uma forma de “transver o mundo”. Ou seja, o desejo de marcar sua pele 
com um traço do romance demonstra seu interesse em “ver para além” 
da obra, de certo modo tomar parte na história de Oribela. Ainda que a 
tatuagem tenha ficado apenas no plano do desejo, ao manifestá-lo, Ana 
Luísa revelou capacidade de transver sua própria história, que aos 16 
anos estava apenas começando. 

O “caso de leitura”, protagonizado por Ana Luísa, ilustra bem 
um desdobramento do projeto de extensão intitulado “À comunida-
de estudantil: um acesso à crítica literária – Seminário dos Livros do 
Vestibular/UFG”, revelando que, mais do que promover a facilitação 
de uma prova de literatura de um processo seletivo, este projeto favo-
receu a prática da leitura como experiência estética e promotora do 
conhecimento de si, da constituição da subjetividade, uma das fun-
ções da literatura. 
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ESCOLARIZAÇÃO DA MÚSICA – 
ALGUMAS REFLEXÕES

Telma de Oliveira Ferreira1

Resumo: O presente texto discute o encontro entre a escola e a 
música quando esta ali adentra para ser escolarizada. Coloca em cena 
tanto princípios fundantes da escola como instituição legitimada para 
a formação do ser humano quanto a música como expressão a ele ine-
rente. Toma a escolarização a partir do pensamento de Masschelein e 
Simons (2014) e expõe experiências pessoais de escolarização da música 
para, à luz desses referenciais teóricos, pensar aquele encontro. 

1 CONCEITUAÇÕES INICIAIS

Masschelein e Simons (2014) versam que o princípio fundante de 
escola está ligado a um tempo e espaço separados do mundo social para 
que os estudantes tenham tempo livre para reunirem-se e, ao mesmo 
tempo, jogar e colocar em jogo algo do mundo, referindo-se a ideias, 
conhecimentos, ações que “têm uma clara ligação com o mundo – de-
rivam dele, mas não coincidem com ele” (MASSCHELEIN; SIMONS, 
2014, p. 32). 

A partir desse princípio fundante, a escola seria a disposição de 
tempo livre para o encontro dos estudantes com algo que foi separado 

1 Professora de música no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade 
Federal de Goiás – zetelma@terra.com.br
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do mundo e da sua aplicação diária e, por isso, tornado estranho. Esse 
processo de estranhamento envolve ações a partir e sobre esse algo 
para ser jogado, tanto através de jogos, pois, carregado de natureza 
lúdica, quanto através de atividades que explorem sua capacidade de 
reflexão.

O objetivo é (re)conhecer esse algo, conhecer de um outro jei-
to, para além do que já se sabia sobre ele. Por isso, esse algo também é 
posto em jogo no sentido de discutido com o intuito de duvidar do que 
se supunha saber, - o que envolve pensamento, criação e interação, ou 
seja, ações sobre e a partir desse algo estranhado, pois, quando “algo se 
torna um objeto de estudo ou de prática, isso significa que exige a nossa 
atenção; que nos convida a explorá-lo e engajá-lo, independentemente 
de como ele possa ser colocado em uso” (MASSCHELEIN;   SIMONS, 
2014, p. 42).

Ao ser jogado e posto em jogo na escola, esse algo do mundo trans-
forma-se em material de estudo desligado do seu uso habitual cotidiano 
e de sua importância na ordem social. Por essa razão, o algo do mundo, 
quando tornado escolar, tem um caráter suspensivo e profano. Suspen-
sivo porque o enraizamento social desse algo mundano, em relação ao 
seu uso e valor, é temporariamente suspenso. Profano porque ele deixa 
de ser intocável e torna-se gratuito e disponível “para o uso público” 
(MASSCHELEIN; SIMONS, 2014, p. 39). 

Um exemplo desse processo em relação ao mundo musical seria 
a proposição de encontros com a música através de repertório musical 
disponível no meio social, mas ao alcance ou de interesse de determi-
nados grupos. Esse repertório seria trazido para a escola de forma des-
vencilhada de seu status naquele meio para ser jogado, no sentido de 
executado e vivenciado de variadas maneiras, e colocado em jogo em 
relação a esse mesmo status. Seria uma maneira de romper barreiras em 
relação ao seu domínio por um ou outro grupo, pois foi tornado acessí-
vel a todos. Ou seja, suspenso e profanado.

Para que isso ocorra, a escola não se separa da sociedade, do 
mundo social, mas se organiza para entendê-lo, sendo, portanto, 
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uma forma de “abrir o mundo e trazer o mundo (palavras, coisas e 
práticas que o compõem) para a vida” (MASSCHELEIN; SIMONS, 
2014, p. 98). 

A escola, ao abrir o mundo para com ele interagir de forma a 
compreendê-lo, cria um tempo escolar desvinculado do tempo produ-
tivo mundano, tornando-o livre para ser (re)pensado, (re)criado, (re)
conhecido. Mas um (re)conhecimento:

Pelo bem do conhecimento, e habilidades pelo bem das ha-
bilidades, sem uma orientação específica ou um destino defi-
nido. Consequentemente, a ‘experiência da escola’ [...] é, em 
primeiro lugar, não uma experiência de ‘ter de’, mas sim de 
‘ser capaz de’. (MASSCHELEIN; SIMONS, 2014, p. 91 e 92). 

Como consequência desse jogo, suspensão e profanação, espe-
ra-se que o que parecia óbvio, quando escolarizado, torne-se “estra-
nho e sedutor” (MASSCHELEIN; SIMONS, 2014, p. 44), portanto, 
(re)significado. Por isso a importância de se jogar, como ação atrela-
da ao lúdico, à brincadeira, à imaginação, mas também de se colocar 
em jogo, atrelado ao pensamento, à reflexão, ou seja, à desconfiança 
daquilo que parece óbvio. Para os autores, então, a gênese da esco-
la “consiste em expropriação, desprivatização e dessacralização, e, 
portanto, na radical – ousamos até dizer na potencialmente revo-
lucionária – oportunidade de renovar o mundo” (MASSCHELEIN; 
SIMONS, 2014, p. 120).

Além de renovadores, esses princípios fundantes da escola (tem-
po livre e jogo) e essa forma de escolarização (jogar, colocar em jogo, 
suspender, profanar, (re)significar) lhe conferem caráter potencialmen-
te revolucionário, o que, sublinham os autores, tem provocado tentati-
vas de “domar” a escola, ou seja, “restringir o seu caráter potencialmen-
te inovador e até mesmo revolucionário” (MASSCHELEIN; SIMONS, 
2014, p. 27) desde suas origens.
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2 MÚSICA E ESCOLA – QUEM SÃO E COMO OCORRE O EN-
CONTRO ENTRE ELAS

A música, além de ser uma forma de expressão/comunicação fun-
damentalmente humana (BOWMAN, 2002), reflete e influencia modos 
de vida, pensamento e subjetividade dos variados povos que constituí-
ram e constituem a humanidade, “com uma relação muito mais próxima 
na construção da sociedade do que possamos imaginar” (SMALL, 1996, 
p. 206, tradução minha).

O humano, um ser fundamentalmente social, encontra na expe-
riência musical “numerosos e variados significados de criação, troca 
e comunicação”, satisfazendo sua necessidade de “pertencimento, re-
lacionamento e colaboração com os outros” (BOWMAN, 2002, p. 5, 
tradução minha). Segundo Bowman (2002), a experiência musical é 
potente para colocá-lo, ao mesmo tempo no mundo e em seu próprio 
corpo, como nenhuma outra experiência é capaz, dando a ele uma 
identidade, simultaneamente, coletiva e individual, pois, para o autor, 
“na música, nós somos ‘sozinhos juntos’” (BOWMAN, 2002, p. 9, tra-
dução minha).

Baseado na potência da experiência musical para satisfazer ne-
cessidades individuais e coletivas, Bowman (2002) chega a sugerir que 
o humano é um ser musical. Depreende-se, então, que, ao encontrar-se 
e relacionar-se com a música com o intuito de pensá-la, além de com e 
através dela interagir, suas capacidades de pensamento, criação, intera-
ção e ação musical podem ser aumentadas, potencializadas.

Fernandes (2013) e Masschelein e Simons (2014) sublinham que 
a escola é uma invenção política da polis grega (por volta do ano V a.C) 
e lhe conferem o sentido fundante de tempo livre, voltado para o jogo e 
a liberdade criativa, pois, segundo Huizinga (2012), o conhecimento era 
buscado através de brincadeiras, enfatizando seu caráter lúdico.

A educação grega arcaica desenvolvia-se através da música (mou-
siké) e da ginástica (gymnastiké) e, embora a educação fosse centrada na 
aculturação moral, religiosa e patriótica, além da aquisição de técnicas 
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para governar, também enfocava a criação e, portanto, o pensamento. 
Nessa seara, a música era escolarizada visando à:

Aculturação ao patrimônio ideal, transmitido através dos hi-
nos religiosos e militares, cantados2em coro pelos jovens (na-
quele tempo não havia transmissão escrita, portanto o verso 
cantado era necessário para a memória e a prática coral para 
a socialidade). (MANACORDA, 2001, p. 46). 

É possível depreender, então, que o processo de escolarização 
desse primeiro sentido de constituição da escola valorizava aspectos 
inerentes ao ser humano como o jogo, a liberdade criativa, o pensamen-
to e a manifestação musical. Mas essa valorização colocou em risco a 
manutenção da organização da sociedade grega arcaica - dividida em 
classes fortemente fechadas -, dificultando a mobilidade social.

Segundo Manacorda (2001), aos poucos, polêmicas entre “a exce-
lência por nascimento e a excelência adquirida, entre virtudes inatas e 
virtudes aprendidas, entre natureza e educação” (MANACORDA, 2001, 
p. 45) vão sendo relativizadas. Com o advento da escola de escrita, que 
abre suas portas não mais apenas aos nobres, mas também a outras ca-
madas sociais e aos escravos, tal mobilidade começa a ser flexibilizada, 
conferindo à escola caráter democrático e igualitário.

Tal caráter se mostra potente para a superação das citadas 
excelências e virtudes “adquiridas” por nascimento, colocando em 
perigo os privilégios da elite grega, que, por isso, forjava estratégias 
para domar a escola e, assim, anular ou minimizar tal perigo (MASS-
CHELEIN; SIMONS, 2014), através de processos de aculturação. No 
momento em que a escola da polis grega democratiza seu acesso, 
começa a sofrer uma flexibilização em sua liberdade criativa voltada 
para o conhecimento. 

2 Oportuno lembrar que, nesse período grego, o valor musical estava centrado não na obra, 
mas na performance musical, havendo uma prevalência da música vocal sobre a instrumental, 
pois, na visão grega de então, o som da música instrumental era deficitário porque tinha um 
caminho pouco discernível para transmitir significados, portanto, um caminho pouco digno 
para contribuir em uma sociedade racional e moral (ELLIOT, 1995).
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Na desigualdade social, realidade presente nos variados tempos e 
espaços geográficos, e no processo de constituição da escola, a liberdade 
criativa de pensamento caminha ao lado de processos de aculturação. 
Por essa razão, a história da escola não deve ser lida “como uma história 
de reformas e inovações, de progresso e modernização, mas como uma 
história de repressão; uma série de estratégias e táticas para dispersá-la, 
reprimi-la, coagi-la, neutralizá-la ou controlá-la” (MASSCHELEIN; SI-
MONS, 2014, p. 106). 

A advertência desses autores faz referência também à constitui-
ção da escola quando considerada a partir de outro ponto histórico e 
geográfico - as sociedades complexas do Antigo Regime3.

Como invenção dessas sociedades e atrelada à Igreja e aos co-
merciantes (HILSDORF, 2006; SAVIANI, 2005; 2011), a escola foi so-
cialmente instituída “para as funções de acolher, assistir, moralizar, con-
trolar e ensinar” (SACRISTÁN, 2005, p. 132), e socialmente legitimada 
para a educação e formação humana (HEBRARD, 1989; MEIRIEU, 
2005; COÊLHO, 2013). 

Além disso, nesse período, está intimamente ligada ao ensino e 
apreensão da tríade ler-escrever-contar, através da “separação dos me-
nores em outros espaços e modos de vida” (SACRISTÁN, 2005, p. 17), 
pois também objetivava vencer a natureza má do ser humano e tirar dele 
o que lhe é natural (VINCENT, 1980). 

Se a escola surge com a ideia de um tempo livre, expropriando, 
desprivatizando e dessacralizando algo que está no mundo (MASSCHE-
LEIN; SIMONS, 2014), também se constitui como meio de perpetuação 
de valores e hábitos socialmente instituídos (HILSDORF, 2006; MANA-
CORDA, 2001). No primeiro sentido, é a possibilidade de conhecer e, 
através da liberdade criativa, renovar o mundo para uma vida melhor. 
No segundo sentido, o mundo deve ser conhecido da forma que alguns 
desejam para que outros sobrevivam com possibilidades delimitadas. 

Depreende-se, então, que a escola guarda em sua gênese a pos-
sibilidade de satisfação do desejo de sobrevivência não apenas de de-

3 Sistema de governo que vigorou na Europa entre os séculos XVI e XVIII 
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terminadas classes sociais, mas de todo o corpo social, mas um desejo 
conflitante. Se de um lado há uma classe social privilegiada que dese-
ja manter seus privilégios, do outro lado também há uma classe social 
marginalizada que deseja conquistar esses mesmos privilégios, buscan-
do, ambas, satisfazer esse desejo através do mesmo meio - da educação 
escolar. 

Ao retirar camadas externas e acessar camadas mais internas da 
escola, é possível depreender que ela é a personificação, a materialização 
do conhecimento como fruto do desejo inato do ser humano de sobre-
vivência (SAVIANI, 2011). Além de buscar satisfazer suas necessidades 
individuais e coletivas na experiência musical (BOWMAN, 2002), o ser 
humano, igualmente, busca satisfazê-las na experiência do conhecer de-
senvolvido no ambiente escolar. 

Se escola e música são personificações, materializações do desejo 
de sobrevivência do ser humano, não seria surpresa que a busca pelo 
conhecimento, ao materializar-se na ideia de escola, tenha sido acom-
panhada da mousiké como instrumento de acesso a ele (MANACOR-
DA, 2001). Ou seja, não houve uma aprendizagem musical para, a partir 
dela, acessar outros conhecimentos. Houve, sim, um aproveitamento da 
qualidade inata do ser humano de ser musical (BOWMAN, 2002) para 
acessar outros conhecimentos. 

Assim, se na ‘pedra fundamental’ do sentido fundante de escola 
da polis grega a mousiké já estava incrustada, não houve um momento 
de encontro entre música e escola. A escolarização, neste sentido escolar 
fundante, valorizava o que era inerente ao ser humano e à música: a li-
berdade criativa e o pensamento que se manifestavam como qualidades 
inatas do ser humano e que davam movimento à escola. 

O encontro entre elas parece ter ocorrido no segundo senti-
do – como invenção das sociedades complexas do Antigo Regime -, 
quando sua função acumulava dois princípios: o letramento - através 
da aquisição da tríade ler-escrever-contar – e a formação moral – 
através da retirada daquilo que fosse natural ao ser humano (VIN-
CENT, 1980). 
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Atualmente, vivemos uma experiência escolar que ainda guarda 
resquícios desses dois sentidos. É com essa escola inventada, separada, 
secularmente em processo de constituição, que pouco e lentamente se 
altera; movimentada por pessoas com objetivos ao mesmo tempo co-
muns e antagônicos; que tem o letramento como prevalência e objetiva 
vencer a natureza má do ser humano, que a música – como parte da 
natureza do ser humano e, por isso, intimamente ligada à sua vida, al-
terando e sofrendo alterações à medida que os seus modos, tempos e 
espaços também mudam - está se encontrando. 

Mas é também com uma escola que tenta jogar com o mundo, 
colocá-lo em jogo, estimulando a criatividade e a inovação, que a mú-
sica está se encontrando. Entretanto, ao encontrar-se com os estudan-
tes, independentemente do sentido escolar prevalecente, nem sempre 
a música se comporta com aquelas características que a aproximam do 
sentido primeiro da scholé. 

A música é tanto algo do mundo quanto expressão inerente ao ser 
humano e em seu processo de escolarização vem se encontrando com 
os estudantes através de aulas curriculares, projetos, oficinas, como algo 
que se dá a conhecer, mas que, ao mesmo tempo, compõe a natureza 
deles, ou seja, eles se expressam musicalmente independentemente dos 
encontros com a música escolarizada. 

Mas, ao escolarizar a música, essas premissas estão sendo con-
sideradas? Independentemente da forma de encontro com algo do 
mundo musical (aula curricular, projeto, oficina, dentro outros), esse 
encontro tem ocorrido profana e suspensivamente, objetivando sua (re)
significação? 

Desconfio que não, pois os movimentos sócio-econômico-cultu-
rais, fortemente sustentados pela mídia, continuam incidindo sobre o 
gosto musical de crianças e adolescentes em idade escolar. Além dis-
so, esses encontros têm aumentado a potência dos estudantes de agir 
musicalmente? Percebo que não, pois eles argumentam que não é na 
escola que aprendem música. Enfim, em que medida esses encontros 
têm aumentado as capacidades de pensamento, criação e interação dos 
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estudantes e potencializado sua capacidade de agir musicalmente, sen-
do significativa, no sentido de ser reveladora?

Aparentemente, ao enfocar o encontro entre música e escola, es-
tava tratando de um encontro entre corpos de naturezas distintas. Mas, 
quando esse encontro produz outro encontro – entre música e estudan-
tes – a música parece adquirir outra natureza. Se ela é indissociável da 
vida social (SMALL, 1996), esse encontro continuará a acontecer en-
quanto os dois existirem, ou seja, ainda não há previsão para que ele 
cesse. Por essa razão, é preciso entendê-lo melhor.

Se a escola significativa busca a potencialização da capacidade de 
pensamento, criação e interação, quando escolarizada, a música deveria 
contemplar esses três aspectos – jogando e colocando em jogo algo do 
mundo musical, envolvendo esses três aspectos. Assim, não basta trazer 
algo do mundo musical. O importante é como esse algo será jogado mú-
sico-escolarmente. O algo é apenas um pretexto, é o desencadeador do 
processo de pensamento, criação e interação com e através da música. 
Não há algo musical bom ou ruim em si mesmo. Bom ou ruim são os 
desencadeamentos dele advindos – como esse algo é jogado e colocado 
em jogo, no sentido de ser expropriado, desprivatizado e dessacralizado.

Registros históricos (MORILLA, 2001; JARDIM, 2008) apontam 
qual algo do mundo musical (hinos pátrios e religiosos e repertório 
musical com textos didáticos e mensagens de cunho moral) tem se en-
contrado com os estudantes e através de que maneira (prioritariamente 
através do canto e, ocasionalmente, da execução instrumental). 

Mas, embora não saibamos precisar se e como foi jogado, se a 
escola, no processo de sua constituição, vem sofrendo tentativas exter-
nas a ela de ser domada que refletem em seu interior ações de autode-
sescolarização - no sentido de distanciá-la tanto do sentido da scholé 
(MASSCHELEIN; SIMONS, 2014) quanto do sentido de instituição e 
aproximá-la do sentido organizacional (COÊLHO, 2013), atribuindo-
-lhe o dever de resolver problemas sócio-econômico-político-culturais 
que fogem à sua alçada -, é possível aventar a possibilidade de que a 
música também sofra essas mesmas tentativas. 
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3 EXPERIÊNCIAS PESSOAIS DE ESCOLARIZAÇÃO DA MÚSICA

Sou professora de música no Cepae (Centro de Ensino e Pesquisa 
Aplicada à Educação da Universidade Federal de Goiás – Cepae/UFG). 
Essa escola tem a música em sua matriz curricular há mais de 30 anos 
e quando ali ingressei já havia boa infraestrutura física e material para 
o desenvolvimento de aulas e projetos destinados ao ensino da música 
- indicativos de que, aparentemente, o encontro entre música e escola 
acontecia sem maiores problemas.

Essa situação, aliada à minha experiência com a docência de ins-
trumento e teoria musical, somada a outras atividades musicais tanto 
profissionais quanto pessoais e ao pensamento de que crianças e ado-
lescentes gostam de música, parecia suficiente para que o encontro en-
tre ela e os estudantes, através das aulas curriculares, também ocorresse 
sem muitos problemas. 

Em um pré-julgamento, bastaria que minha ação docente fizesse 
jus ao status da música de disciplina escolar, escolhendo conteúdos e re-
pertório, adotando metodologia e avaliação adequadas, e, para reforçar 
a identidade da música, satisfazer minhas necessidades criativas, além 
de corresponder às expectativas da escola de promover apresentações 
musicais. Iniciei, então, o processo de escolarização da música, mas as 
coisas não foram assim tão simples.

4 A ESCOLARIZAÇÃO DA MÚSICA NO FORMATO DE AULA 
CURRICULAR

De imediato, fui acometida de alguns desconfortos que se mani-
festavam na escolha dos conteúdos e no tipo de abordagem didática e 
pedagógica. Seria mesmo necessário registrar ideias musicais de forma 
tradicional ou mesmo inventiva, isto é, através de códigos tradicionais 
e/ou símbolos criados pelos próprios estudantes? E os conteúdos? Trata-
ria da História da Música Ocidental com personagens tão distantes dos 
estudantes? E o repertório musical, o quê ouvir, cantar, tocar? Produ-



209ESCOLARIZAÇÃO DA MÚSICA – ALGUMAS REFLEXÕES

ções fortemente veiculadas pela mídia e de preferência dos estudantes? 
Produções relacionadas ao meu gosto musical e nem sempre presentes 
na mídia? Ou escolheria canções produzidas especificamente para o 
público infantil e/ou infantojuvenil, tão em voga e tão “politicamente” 
corretas já há alguns anos4? 

O desconforto se intensificava quando buscava aulas que fossem, 
ao mesmo tempo, compreensíveis, agradáveis, envolventes e que poten-
cializassem o desenvolvimento musical dos estudantes. Aulas expositi-
vas? Primeiro a teoria e depois a prática? Aliar as duas? 

A variedade de instrumentos musicais à nossa disposição, ao in-
vés de amenizar meu desconforto, o intensificava, pois sua força de atra-
ção sobre os alunos5 acarretava a construção de normas organizacionais 
para seu manuseio e para a manutenção de um ambiente favorável não 
apenas ao conhecimento musical, mas ao próprio desenvolvimento da 
aula de música e sua relação com as outras aulas que acontecem conco-
mitantemente a ela. 

Havia também a questão pedagógica - como preservar tamanha 
atração quando surgiam as dificuldades rítmicas, motoras...? Como fa-
zer a divisão dos instrumentos ante a preferência em relação a alguns 
deles? Como propor encontros que pudessem sanar dificuldades mu-
sicais individuais para que todos participassem de uma ação musical 
coletiva? Ou seja, como fazer música individual e coletivamente? 

O desconforto também se manifestava no momento da avaliação. 
Avaliações escritas? Mas seria mesmo importante “escrever” o som? So-
bre o som? Sobre pessoas que fizeram sons? Suas formas de organização, 
“personificadas” em canções ou obras instrumentais? Avaliações práti-
cas? Cantar? Tocar? Mas como registrar tais ações, tornando-as passí-
veis de avaliação e ainda traduzi-las em conceitos?6. Além disso, como 

4 Refiro-me às canções produzidas por Thelma Chan, Grupo Palavra Cantada, Bia Bedran, 
dentre outras, que viraram hits não apenas entre os professores de música, mas também entre 
professores de outras áreas e que atuam nas séries iniciais do ensino fundamental.

5 A falta de infraestrutura física e material é empecilho para o desenvolvimento das aulas, mas 
sua presença também é motivo de cobrança para que elas sejam satisfatórias. 

6 Essa escola adota conceitos que vão do nível satisfatório ao insatisfatório, traduzidos em A, B, 
C, D e E.
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considerar dificuldades rítmicas, motoras e de ajuste tonal que não são 
sanadas apenas pela disposição do aluno em “estudar”?

Embora considerasse tais escolhas importantes em um pro-
cesso de ensino e aprendizagem, não conseguia aliá-las ao principal 
– à presença da música. Além disso, a necessidade dessas escolhas 
dificultava a satisfação do meu desejo de preparar apresentações 
musicais para a comunidade escolar, pois não conseguia conciliar 
uma atividade docente com uma atividade artística, como se as duas 
fossem excludentes.

Esses desconfortos advinham e lançavam dúvida sobre uma das 
certezas apresentadas no início deste capítulo - de que crianças e ado-
lescentes gostam de música. Nos primeiros encontros ela se confirmou 
porque os estudantes demonstravam forte alegria com a chegada do 
momento para o encontro com a música. Mas à medida que fazia as 
escolhas na tentativa de fazer jus ao seu status de disciplina escolar - 
basicamente, a proposição de formas de ler e registrar ideias, ou seja, 
o ‘letramento’, e a recuperação de conteúdos específicos, considerados 
importantes para as futuras gerações – aquela alegria ia perdendo sua 
força.

Havia o desejo por parte dos estudantes para manifestar-se musi-
calmente. Mas, o atrelamento da música a essa música disciplinarizada, 
além de provocar o adiamento da satisfação daquele desejo, a tornava 
muito diretiva. Dessa forma, aquilo que considerava vantagem transfor-
mou-se em desafio, pois tinha a sensação de que, à medida que propu-
nha encontros com uma música como disciplina, impunha limites para 
a manifestação do agir musicalmente dos estudantes.

Entretanto, quando passava o momento da aula em que a música 
era anunciada verbalmente e chegava o momento em que ela potencial-
mente se manifestava para ser cantada, executada, dançada ou ouvida, 
aquela manifestação de alegria voltava porque a música comparecia in-
teira, sem ser repartida em partes para que alguns de seus elementos 
fossem destacados para ser estudados. 

Além disso, toda aquela preocupação em relação ao repertório 
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desaparecia porque essa alegria não estava atrelada ao artefato musical 
e sim à organicidade sonora. Tinha a impressão de que eles suportavam 
minha insistência em teorizar a música7 porque sabiam que chegaria o 
momento de efetivamente fazer ao invés de falar sobre ela. Comecei a 
pensar na proposição de outras maneiras de encontros com a música. 

5 A ESCOLARIZAÇÃO DA MÚSICA NO FORMATO DE PROJETO 
EXTRACURRICULAR – O GPA

Convidei professores de outras expressões artísticas (teatro, dan-
ça e artes visuais) para, no contraturno escolar, desenvolvermos um 
projeto de extensão denominado GPA (Grupo de Produção Artística), 
objetivando produzir musicais de minha autoria. Era, ao mesmo tem-
po, uma tentativa de recuperar o gosto dos estudantes pela música, de 
exercitar minha capacidade criativa e de falar menos para efetivamente 
fazer mais música. Além disso, teríamos todo o tempo e espaço da es-
cola à nossa disposição para ali fortalecer a identidade das artes através 
da produção de espetáculos e, o que era melhor, todas aquelas escolhas 
relativas à disciplinarização musical desapareceriam. 

Começamos o projeto com cerca de 40 integrantes8 de faixa etária 
entre 7 e 14 anos. Encontrávamo-nos no contraturno escolar uma vez 
por semana durante cerca de duas horas e cada integrante escolhia em 
qual expressão atuaria na produção do musical. A partir do texto e das 
canções, cada professor criava sua parte e preparava os integrantes para 
interpretá-la. Em determinado momento do processo, nos juntávamos 
para ensaios gerais e apresentávamos o musical em locais e eventos va-
riados. O grupo era muito requisitado e isso nos deu a impressão de que 
estávamos alcançando nosso objetivo. Foi apenas impressão!

7 Não restrinjo o termo à teoria musical, que objetiva alfabetizar musicalmente os alunos. 
Refiro-me aos textos sobre conteúdos contemplados e, de maneira geral, aos momentos da 
aula em que falava sobre música ao invés de efetivamente manifestá-la em aula. 

8 Utilizo esse termo para me referir às crianças e pré-adolescentes que se inscreveram no projeto. 
Não eram alunos porque nem todos estavam matriculados na escola e, portanto, revestidos 
dos mesmos direitos e deveres que configuram tal posição em relação a uma determinada 
instituição escolar.
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No início, muitos integrantes escolheram a expressão musical e 
mais uma vez chegaram bastante motivados, denotando gosto e ale-
gria pela possibilidade de satisfazê-lo. Apresentava os arranjos musicais 
prontos e enfatizava sua execução, mais fazendo do que falando sobre 
música. A preferência por determinados instrumentos musicais perma-
neceu, mas sua assunção dependia de certa execução e, para alcançá-la, 
os ensaios eram exaustivos, pois, a exemplo do que acontecia nas aulas, 
havia problemas motores, rítmicos, tonais... 

Quando, apesar da repetição exaustiva, não conseguiam sanar 
esses problemas, alguns desistiam dos instrumentos que haviam esco-
lhido e optavam por outros que julgavam mais fáceis. Se os problemas 
permaneciam, migravam para outras expressões e a teatral era a mais 
procurada, causando um problema porque a quantidade de persona-
gens do musical não supria tanta procura. Além desses, outros proble-
mas surgiram. 

No palco não havia uma coesão do grupo. Não era um grupo en-
cenando uma história única através de expressões artísticas diferentes. 
A história parecia ser contada apenas pelos integrantes do teatro e os 
outros apenas dançavam, cantavam e tocavam como se fossem acessó-
rios a ela. Além disso, demonstravam muita preocupação em não errar. 
Estavam tão especializados em sua função que quando um atuava os de-
mais assumiam uma postura de expectador, pois, literalmente, paravam 
para assistir ao desempenho dos colegas. 

Outro problema era a evasão. Chegavam motivados, mas iam 
perdendo o interesse aos poucos. Pareciam cansados com a exaustão 
dos ensaios, pois como o propósito era mostrar, só podíamos fazê-lo no 
momento em que os problemas de execução fossem sanados.

A proposição do GPA era uma tentativa de recuperar o gosto dos 
estudantes pela música através da proposição de encontros entre ambos 
no ambiente escolar, livrando-a tanto das obrigações exigidas de uma 
disciplina escolar quanto do movimento cotidiano da escola. Julgava 
que, ao me livrar dessas exigências e movimento escolares - a meu ver, 
limitadores -, oportunizaria desenvoltura musical aos estudantes e eles 
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voltariam a manifestar gosto pela música. Ela seria potencializada. En-
tretanto, após detectar tais problemas, reconsiderei!

Que música potente pretendia alcançar com aquelas ações docen-
tes? Crianças e adolescentes executando ritmos e melodias com exati-
dão métrica e tonal como produtos de um processo de criação musical 
do qual não participaram e, ao invés de se alegrar com essa música, 
demonstrar medo dela? Mas essa música estava em uma escola e, ali, 
potente é aquilo que advém do pensamento, da capacidade criativa e de 
interação dos indivíduos para quem ela se destina - estudantes. 

Aquela música que foi levada para o palco por crianças e ado-
lescentes não era fruto nem do seu pensamento, nem de sua criação e, 
ao invés de interação, estava acarretando dispersão, pois essas mesmas 
crianças e adolescentes estavam desistindo de encontrar-se com a mú-
sica na escola. 

Através do GPA, distribuía o tempo e utilizava o espaço escolar 
com autonomia e, além de não estar mais obrigada com as exigências 
escolares, não precisava mais fazer escolhas acarretadas pela discipli-
narização da música. Em contrapartida, parecia-me que havia perdi-
do compromissos pedagógicos, pois minha atuação era extremamente 
diretiva, assemelhando-se mais a uma “treinadora” do que a uma pro-
fessora que teria a função de propor encontros com a música poten-
cialmente capazes de incitar o pensamento, a criação e a interação não 
apenas com ela, mas com seus pares também. 

Entendi que, para isso, eles deveriam experimentar o material 
musical e buscar possibilidades sonoras, individual e coletivamente. 
Mais uma vez, reconsiderei e busquei outra maneira de encontro dos 
estudantes com a música. 

6 A ESCOLARIZAÇÃO DA MÚSICA NO FORMATO DE PROJETO 
EXTRACURRICULAR - O REVOADA

Mudanças pedagógicas e estruturais foram realizadas e o pro-
jeto foi reeditado e rebatizado como Revoada. A exemplo do GPA, 
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os encontros aconteciam semanalmente, mas aumentamos o tempo 
para cerca de três horas. Recuperei um musical antigo – o Pipa9 – e o 
dividi em nove cenas, cada uma delas contendo texto e uma canção. 
O grupo foi dividido em três subgrupos compostos por cerca de 12 
integrantes dos dois gêneros; faixas etárias variadas; com desenvol-
vimento de habilidades musicais, coreográficas e teatrais também de 
níveis variados. 

A cada encontro, esses subgrupos, sob a orientação das profes-
soras específicas, eram responsáveis pela criação teatral10, coreográ-
fica e musical das cenas. A cada cena construída, havia um rodízio e 
os subgrupos mudavam de orientação docente. Com esse rodízio, cada 
subgrupo produziu a parte teatral de três cenas, a parte musical de três 
cenas e a parte coreográfica de três cenas. 

Os encontros eram divididos em três momentos. No primeiro, 
cada subgrupo ficava com a incumbência de produzir a mesma cena, 
mas cada um com uma expressão artística diferente. O segundo momen-
to era reservado para o lanche e, enquanto os integrantes brincavam, as 
professoras reuniam-se para discutir as dificuldades e os avanços em 
relação ao que havia sido pensado e criado no primeiro momento. No 
último, o grupo se reunia para socializar o que cada subgrupo havia 
criado e, juntos, proceder à montagem total da cena. Nesse momento, 
além de ligar a parte musical, teatral e coreográfica, também criávamos 
as passagens de uma cena para outra. 

Nos encontros com a música, ao invés de trazer os arranjos instru-
mentais e vocais prontos, solicitava que escolhessem o instrumento de 

9 Musical de minha autoria escrito no final dos anos 90. Versa sobre o encontro entre um 
estudante – Tradi - de uma escola com tendência tradicional e outro personagem que está 
precisando de ajuda para constituir-se – Pipa. O Pipa é a personificação de uma ideia de escola 
que se contrapõe à escola tradicional e que está sempre em construção, por isso, não se sabe 
exatamente se ele existe ou não, o que causa muito espanto no Tradi.

10 Este musical tem dois personagens centrais que atuam praticamente em todas as cenas. 
Com o rodízio dos subgrupos, a assunção desses personagens não se concentrou em apenas 
dois integrantes e a cada nova cena, aqueles que interpretariam esses dois personagens 
eram caracterizados em pleno palco. Além disso, como cada subgrupo tinha em média 12 
integrantes, na parte teatral, os integrantes criaram personagens de aporte a esses dois 
personagens centrais. Ou seja, havia uma ideia central que possibilitava a criação de textos e 
personagens em torno dela. 
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sua preferência11 e que criassem introduções, interlúdios, contracantos, 
acompanhamentos rítmicos, enfim, células rítmicas e melódicas que en-
riquecessem as canções. Deixava-os envolvidos com essa incumbência 
e os atendia individualmente quando solicitavam minha interferência. 

Depois de alguns instantes nos reuníamos para ouvir as ideias 
musicais e averiguar seu conjunto. Julgávamos auditivamente sua per-
tinência com as canções e quando algumas ideias não “soavam” satis-
fatoriamente em função de desajustes rítmicos, harmônicos ou até de 
execução, apresentava conteúdos musicais básicos que pudessem expli-
car tal inadequação. A partir disso, coletivamente, tentávamos ajustar, 
abandonar e/ou criar novas ideias, levando em consideração essa gra-
mática musical.

Com essa nova abordagem, houve um crescimento do agir mu-
sical dos estudantes, pois da execução rítmica e melódica por imitação 
avançaram para execuções musicais criadas por eles mesmos. O enfo-
que mudou da capacidade imitativa para a capacidade de pensamento e 
criação musical individual e coletiva. Nesse sentido, a potência musical 
foi aumentada porque, do gosto pela música, houve um aumento da 
potência de agir musicalmente dos integrantes. 

No plano geral, ao possibilitar que todos experimentassem as três 
formas de expressão, percebemos que a complementaridade entre elas 
ampliou a capacidade expressiva dos integrantes do grupo, pois conhe-
ceram aspectos comuns entre todas elas – ritmo, intensidade, agógica... 
não apenas musicalmente, mas na fala, no gesto, no movimento... 

Além disso, alcançamos sua coesão no palco, pois todos eram não 
apenas atores, bailarinos e músicos, mas também escritores, diretores de 
cena, coreógrafos, arranjadores e até regentes12. Ou seja, reconheceram-

11  No início, metalofones e xilofones continuaram sendo a preferência da maioria, mas muitos 
deles tinham dificuldade para propor arranjos melódicos e acabavam abandonando esses 
instrumentos. Entretanto, depois de experienciarem outras linguagens, ouvirem os arranjos 
propostos pelos colegas e participarem das explicações sobre aspectos da gramática musical, 
voltavam a escolher esses instrumentos na construção musical de outras cenas e, ao final, 
muitos lograram êxito na criação de células melódicas. 

12  Não sei explicar como aconteceu, mas, em algum momento, não foi mais necessária minha 
presença à frente do grupo para reger. Naturalmente, em cada subgrupo, integrantes assumiram 
essa função e, no palco, minha função ficou restrita a acompanhá-los ao teclado.
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-se não apenas como intérpretes, mas também como autores. A evasão 
praticamente desapareceu, mas, curioso, o sucesso com o público parece 
não ter sofrido alteração. 

Ao propor uma escolarização da música desvencilhada do 
movimento escolar, partia do pressuposto de que esse movimento 
escolar era um impedimento para uma escolarização musical que 
contemplasse a presença de uma música plena. Após a experiência 
com o GPA, percebi que havia supervalorizado a presença do mo-
vimento escolar no processo de escolarização musical, pois atribuía 
apenas a ele a aparente perda de potência da música ao encontrar-se 
com os estudantes. 

Depois da experiência com o Revoada percebi que esse movi-
mento interfere, mas não determina a potência da música ao encontrar-
-se com os estudantes. O que determina essa potência é a maneira como 
a música comparece ao encontro com eles. Para que ela seja potente é 
preciso que compareça inteira, mas inacabada, ou seja, aberta à interfe-
rência dos estudantes porque, assim, ela se dá a conhecer.

Mas conhecer demanda tempo. Conhecer musicalmente de-
manda tempo livre para experimentar sonoridades. Experimentar 
sonoridades demanda envolvimento individual com o material so-
noro, que suscita desejo de compartilhá-lo e vivê-lo coletivamente, 
havendo, então, a necessidade da experimentação tanto individual 
quanto coletiva, pois também no coletivo, a música e o ser humano 
se completam.

Por essa razão, embora tenha percebido que o encontro entre 
música e escola não determina o encontro entre música e estudantes, 
também percebi que o primeiro se estende para o segundo, pois se o 
primeiro não proporcionar o tempo livre para o jogo (tanto para ser 
jogado quanto para ser posto em jogo) de forma desvinculada do “ter de” 
e atrelada ao “ser capaz de”, ações ligadas à experimentação e ao com-
partilhar serão inviabilizadas. 

Embora, a partir dessa experiência pessoal tenha compreen-
dido algumas questões relativas à escolarização da música, percebo 
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que essas questões não estão apenas relacionadas com o encontro 
entre música e estudantes. É preciso olhar para o contexto que en-
volve esse encontro, as situações que o circundam – o encontro entre 
música e escola – e os sentimentos suscitados por aqueles que dele 
participam.

7 CONCLUSÃO

O Projeto Revoada ainda está atuante e se desenvolve nos mes-
mos moldes aqui narrados. Atualmente 48 crianças entre 7 e 12 anos 
de idade o integram e anualmente montamos um musical inédito e o 
apresentamos em eventos variados, mas, prioritariamente, em escolas 
de ensino básico.

Continuo ministrando aulas de música na mesma escola, mas 
tento colocar em prática as bases teóricas de escolarização aqui apre-
sentadas. As aulas buscam o letramento musical das crianças e se desen-
volvem a partir de repertório musical sugerido tanto por mim quanto 
pelas crianças – o algo mundano que é trazido para ser jogado e posto 
em jogo.

No início elas sugeriam repertório musical que faz sucesso 
na mídia – raps, funks, música sertaneja -, ou seja, um repertório 
marginalizado pela escola em função de suas letras com vocabulá-
rio e mensagem textual considerados inadequados para aquele es-
paço. Entretanto, à medida que fazemos um exercício de estranha-
mento desse algo por elas trazido, suas preferências musicais vão 
mudando e elas demonstram interesse por outras opções musicais 
não muito veiculadas pela mídia. Percebo que sua capacidade de 
pensar e realizar potencialmente música vem avançando, mas ain-
da há muito o que fazer para que o encontro entre música e escola 
seja mais potente.
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CARLOS CHAGAS, UM CIENTISTA 
BRASILEIRO: O PERCURSO 

INVESTIGATIVO NA CONSTRUÇÃO DO 
CONHECIMENTO CIENTÍFICO

Flávia Pereira Lima1

Resumo: No ano de 2010, me surpreendi com os desenhos de 
cientistas feitos por meus alunos da primeira fase do ensino fundamen-
tal do Cepae. Na maioria deles, esses profissionais eram representados 
com cabelos atrapalhados e manipulavam tubos de ensaio. As crianças 
apresentavam uma visão estereotipada de cientista, reforçada pelos de-
senhos animados e programas infantis. Na conversa com elas, percebi 
que não compreendiam os(as) cientistas como profissionais que traba-
lham na produção de conhecimento. A partir dessa constatação, elabo-
rei um projeto utilizando a História da Ciência, de forma instrumental, 
para que os alunos pudessem compreender a ciência como atividade 
humana, repleta de desafios, de dúvidas. Para isso, produzi uma narra-
tiva com vistas a resgatar o processo de Carlos Chagas na descoberta da 
doença tripanossomíase americana. As crianças foram inseridas no con-
texto histórico de forma ativa, coletando evidências, testando hipóteses, 
elaborando conclusões. Com essa abordagem, os alunos compreende-
ram as principais etapas do processo científico, quais sejam: delinear um 
problema, planejar a investigação, elaborar hipóteses, coletar e interpre-

1 Mestre em Extensão Rural (UFV). Doutoranda em Recursos Naturais do Cerrado (UEG). 
Professora do Departamento de Pedagogia do Cepae. Email: limaflp@yahoo.com.br
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tar dados, elaborar explicações e apresentar os resultados. Refazendo 
a trajetória de Carlos Chagas, os alunos desenvolveram habilidades e 
procedimentos próprios da ciência, construíram conceitos científicos e 
explicaram, a partir deles, importante momento histórico do nosso país 
e a situação atual de uma doença que ainda assola a população brasilei-
ra. Com este projeto tive a honra de receber, no ano de 2011, o prêmio 
Professor Nota 10 da Fundação Victor Civita.

1 CIENTISTA NA AULA DE CIÊNCIAS

Quem são os(as) cientistas? O que fazem? Ante tais indagações, 
pedi que meus alunos da primeira fase do ensino fundamental do Cepae 
representassem, por meio de desenhos, os(as) cientistas. Qual não foi 
a minha surpresa quando notei que a maioria deles apresentava uma 
visão estereotipada a esse respeito. Os desenhos traziam cientistas de 
cabelos atrapalhados, trabalhando nos laboratórios entre tubos colori-
dos e fórmulas secretas. Essa imagem foi reforçada pelos desenhos e 
filmes de animação, com personagens-cientistas que apresentam com-
portamentos pouco convencionais e, com frequência, desajustados so-
cialmente (SIQUEIRA, 2008). 

Na conversa acerca do assunto, as crianças reforçaram essa visão 
e demonstraram não entender que muitos profissionais da universidade 
onde estavam eram cientistas, haja vista que o Cepae é uma unidade 
acadêmica da Universidade Federal de Goiás.

Com base nessa experiência, refleti sobre minha prática pedagó-
gica e busquei formas para os alunos construírem a visão de um cientis-
ta como pessoas cuja atividade profissional é fazer ciência. Trabalhamos 
a ideia de que genialidade e talentos extraordinários não são condições 
para se tornar cientista. Se há algo de similar entre essas pessoas é a 
curiosidade. Cientistas são curiosos e querem compreender o mundo. 
Assim também são as crianças. 

Portanto, meu desafio foi desenvolver práticas pedagógicas para 
tornar as aulas de ciências investigativas, com o propósito de contri-
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buir para que os alunos compreendessem a ciência como construção 
social que afeta nossa vida nas mais diversas dimensões. Por meio desse 
processo, meninas e meninos curiosos podem construir nova visão dos 
cientistas e aprenderem a explicar o mundo com base no conhecimento 
científico.

2 O ENSINO DE CIÊNCIAS POR INVESTIGAÇÃO

Procedimento comum por parte de meus alunos nas aulas 
de ciências é o ato de perguntar. As perguntas são manifestações 
concretas da curiosidade de quem quer entender o mundo. Não 
existe pergunta boba, só existe pergunta. Por meio das conversas, 
da leitura de textos, de vídeos ou da vivência das crianças, as dú-
vidas surgem e são sistematizadas em problema a ser investigado 
(CARVALHO, 2013). 

A etapa seguinte é a elaboração de possíveis explicações, as hi-
póteses, tomando por base o conhecimento que os alunos já possuem. 
Com a minha mediação, desse caldeirão de curiosidade em ebulição, 
perguntas e hipóteses vão sendo construídas e o conhecimento espon-
tâneo, rico em experiência, vai dando suporte à elaboração do conheci-
mento científico (VIGOTSKI, 1998).

Segundo Freire (2015), a dialogicidade e o respeito às ideias são 
fundamentais nesse processo. Por meio da conversa, da troca de expe-
riências, da escuta atenta, da observação, as dúvidas surgem e podem 
ser apresentadas com segurança. As próximas etapas variam de acordo 
com o problema a ser investigado. A coleta de dados/evidências realiza-
-se por meio de experimentos manipulativos ou demonstrativos, leitura 
de textos, vídeos, pesquisas. 

Ao longo do percurso investigativo, os alunos vão elaborando 
explicações, construindo conhecimentos científicos e utilizando-os em 
seus argumentos. Fazemos o movimento de retorno à hipótese e verifi-
camos se as evidências a suportam ou não. Discutimos o que aconteceu 
e como os novos conhecimentos ajudam a explicar a pergunta investi-



223CARLOS CHAGAS, UM CIENTISTA BRASILEIRO: O PERCURSO INVESTIGATIVO 
NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO

gada e outros aspectos da vida. Ao final, propomos a sistematização do 
conhecimento por meio da produção de textos coletivos ou individuais 
(LIMA et al., 2016). 

No exercício de conduzir o processo investigativo dos meus alu-
nos, busco estratégias para que eles desenvolvam a curiosidade episte-
mológica. À medida que o rigor metódico vai constituindo a curiosida-
de, essa passa de ingênua a epistemológica, o conhecimento científico 
é construído e passa a ser utilizado para explicar o mundo de novas 
formas (FREIRE, 2013, 2015). 

O rigor na aproximação do objeto do conhecimento inserido nos 
diversos momentos das aulas de ciências permite que os alunos cons-
truam naturalmente uma forma mais investigativa de pensar. Eles não 
se contentam com meras descrições e sempre desejam entender meca-
nismos. Mas essa abordagem é possível com crianças? Esta é, sem dúvi-
da, uma pergunta que escuto frequentemente. Ouso afirmar ser ela, isto 
é, essa abordagem, ainda mais fácil com as crianças, cuja curiosidade 
latente potencializa todo o processo.

O processo investigativo orienta as aulas de ciências na primei-
ra fase do Cepae. Por meio de práticas simples, que não exigem mate-
riais complexos, mas dependem de rigor metodológico, meus alunos 
vão construindo conhecimentos científicos e recapitulando a própria 
ciência. Vejo como importante conquista a desconstrução do erro em 
sala de aula, vez que qualquer explicação é considerada uma hipótese. O 
respeito e a colaboração também emergem nesse processo, pois eles en-
tendem que o conhecimento é construído aos poucos, em etapas, com o 
envolvimento de várias pessoas. 

A seguir, apresento o projeto “Carlos Chagas, um cientista 
brasileiro!”, no qual o processo investigativo e a História da Ciência 
se unem para que as crianças compreendam a construção do conhe-
cimento científico, percebam como ele afeta a nossa vida e se encan-
tem com a ciência.
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3 O PROJETO CARLOS CHAGAS, UM CIENTISTA BRASILEIRO

3.1 O uso instrumental da História da Ciência

No ano de 2011, a investigação já era uma prática corriqueira nas 
aulas de ciências das duas turmas de 5º ano do Cepae. Mas eu desejava 
encontrar uma forma que permitisse às crianças entenderem melhor 
o trabalho de um cientista. A História da Ciência se demonstrou pro-
missora. Nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências Naturais 
(BRASIL, 1997) está indicado que as teorias científicas podem, já nas 
séries iniciais, orientar o trabalho nas aulas de ciências. 

A dimensão histórica pode ser inserida por meio da história dos 
ambientes, das invenções e histórias das ideias científicas. Acredito que 
a História da Ciência tenha mais a contribuir: a partir dela é possível 
colocar as crianças ante os desafios de um cientista, bem como resgatar 
o contexto histórico e o conhecimento científico que ele possuía na épo-
ca. A História da Ciência é utilizada de forma instrumental e promove 
aprendizagem científica e sobre a ciência (RUDGE; HOWE, 2009). 

O uso da História da Ciência no ensino de ciências permite ainda 
a discussão da inter-relação entre ciência, tecnologia e sociedade, visto 
que muito do conhecimento científico é produzido para responder a 
situações problemáticas. Além disso, torna as aulas mais interessantes e 
contextualizadas com outras disciplinas (PAIXÃO; CACHAPUZ, 2003; 
SILVA et al., 2008) e motiva os estudantes ao perceberem que a dúvida 
por eles enfrentada na resolução de um problema também foi encarada 
por um cientista em determinado momento histórico (NASCIMENTO, 
2004).

O próximo passo foi viabilizar o uso instrumental da História da 
Ciência. Klassen (2009) defende o uso de narrativas em iniciativas de 
educação científica, mas ressalta que a história com essa aplicação deve 
promover conhecimento científico, não apenas entreter ou comunicar 
uma mensagem. A história deve levantar questões ou deixar problemas 
não resolvidos para os estudantes, superando assim o simples narrar e 
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se tornando instrumento de problematização. Por exemplo: Por que não 
resolver um mistério do passado? Que informações eram disponíveis na 
época do cientista? Havia computador, telefone? Nada melhor do que 
uma boa história! Então, os alunos do 5º ano teriam uma história na 
qual acompanhariam um cientista em sua descoberta.

 O cientista brasileiro Carlos Chagas tornou-se, nessa perspec-
tiva, excelente modelo para o uso instrumental da HC. Médico e pes-
quisador atuante na saúde pública brasileira, Chagas foi responsável por 
tripla descoberta (a doença, o agente e o vetor). Refazer os passos desse 
cientista, num Brasil rural de passado pouco conhecido, com certeza 
mobilizaria as crianças a se envolverem no processo investigativo. 

O principal objetivo do projeto foi possibilitar que os alunos do 
5º ano se inserissem em uma investigação científica por meio de eventos 
históricos reais. Essa investigação permitiu a compreensão de como a 
pesquisa científica e seus resultados afetam nossa vida. Somado a isso, 
a vida de Carlos Chagas ilustrou os desafios pessoais e profissionais por 
ele enfrentados, contribuindo para que as crianças compreendessem o 
cientista como profissional que se dedica a produzir conhecimento. 

Com relação aos conteúdos da disciplina ciências, busquei tam-
bém oportunizar aos alunos situações, como: i) elaborar conhecimen-
tos sobre os micro-organismos, em especial os agentes etiológicos da 
malária e da doença de Chagas; ii) compreender o papel do vetor na 
transmissão de doenças; iii) compreender as formas de transmissão e 
prevenção da tripanossomíase americana; iv) identificar os principais 
sintomas dessas enfermidades; v) constatar que a doença de Chagas ain-
da é causa de mortalidade no Brasil. 

Cabe aqui considerar que o Cepae é uma escola que estimula e 
apoia o desenvolvimento de projetos de ensino. Os docentes atuam tam-
bém na formação de professores, o que enriquece o ambiente escolar. 
Este projeto foi contemplado, no ano de 2010, no edital do Programa 
Bolsa de Licenciatura da UFG e foi acompanhado por uma licencianda 
do curso Ciências Biológicas.
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3.2 A elaboração do livro

Antes de iniciar as atividades com o livro, solicitei que os alunos 
respondessem a algumas questões para eu avaliar o conhecimento pré-
vio deles. Havia perguntas sobre cientistas (O que é um cientista? O que 
faz? Quais cientistas conhecem? Como trabalham?); uma questão que 
solicitava a representação pictórica do cientista; e duas questões sobre 
Carlos Chagas. Posteriormente, elaborei o livro com a história de Carlos 
Chagas e as atividades relacionadas. Utilizei como fonte de pesquisa li-
vros editados pela Fundação Oswaldo Cruz, o Portal Doença de Chagas 
e o livro Oswaldo Cruz e Carlos Chagas: o nascimento da Ciência no 
Brasil, de Moacyr Scliar.

O livro do projeto, intitulado Carlos Chagas: um cientista brasilei-
ro, continha vinte páginas divididas nos seguintes capítulos:

- Recadinho: uma explicação do livro que a criança estava rece-
bendo e um convite à leitura.

- Apresentação: um texto ficcional (o único do livro) no qual 
se apresenta o personagem, Carlos Chagas, na sua infância. 
Essa foi a maneira que encontrei de apresentar a biografia 
básica. 

- O estudante: os anos iniciais de escolarização de Carlos Cha-
gas.

- A hora de ir para a faculdade: o dilema da escolha da faculda-
de.

- O futuro médico: Chagas na faculdade de medicina e o interes-
se, na época, por microbiologia.

- Um importante encontro: o primeiro encontro entre Oswaldo 
Cruz e Chagas e como isso afetou a vida do jovem estudante.

- O médico: a atuação de Chagas como médico; o combate à 
malária no interior de São Paulo e o convite para trabalhar em 
Manguinhos.

- No interior de Minas Gerais: o desafio para resolver o proble-
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ma de saúde em Lassance (MG); sintomas dos pacientes de 
Lassance que deixaram Chagas intrigado.

- Misteriosa doença: a investigação empreendida por Chagas 
para entender a doença (que não era malária); a descoberta 
do Trypanossama minasense (novo parasito); a descoberta do 
Triatoma infestans.

- Dentro do barbeiro: a descoberta do parasito no intestino dos 
barbeiros; as hipóteses por ele elaboradas; a investigação cien-
tífica; o uso de cobaias na pesquisa médica.

- Peças do quebra-cabeça: a descoberta de mais um novo parasi-
to, o Trypanosoma cruzi; a constatação de que o Trypanosoma 
cruzi infectava animais; a publicação dos resultados em revis-
tas científicas.

- A menina Berenice: a confirmação de que o Trypanosoma cru-
zi podia ser encontrado no sangue das pessoas; a consolidação 
de uma tripla descoberta: a doença, o parasito e o vetor.

- Depois da descoberta: o reconhecimento a Chagas, sua nomea-
ção para a direção do Instituto Oswaldo Cruz e seu falecimento.

- Entendendo a doença: mecanismo de infecção por Trypanoso-
ma cruzi; sintomas a curto e longo prazo; formas de transmis-
são por via oral; tratamento e prevenção.

- Doença de Chagas: um problema brasileiro: mortalidade da 
doença de Chagas no Brasil durante 1981 e 1998. 

- Fontes de pesquisa: a importância da leitura realizada pela pro-
fessora para escrever o livro; explicação de como a citação da 
fonte foi escrita e as fontes utilizadas na pesquisa.

Elaborei nove atividades que foram importantes para sistematizar 
o processo investigativo, sendo:

- O que você sabe sobre Carlos Chagas? Preenchimento de infor-
mações biográficas de Carlos Chagas após a realização do jogo 
de perguntas e respostas.
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- O início da carreira de Carlos Chagas: organização das infor-
mações sobre malária (vetor, causador e sintomas) e da doen-
ça dos moradores de Lassance; formulação de hipóteses sobre 
a doença que assolava os moradores da pequena cidade mi-
neira.

- Cruzadinha: preenchimento da cruzadinha com informações 
do livro.

- Seguindo os passos de Chagas: i) o que fazer, se você fosse Cha-
gas, para tentar descobrir a doença; ii) caça às pistas: organizar 
as pistas para resolução do mistério da doença dos morado-
res de Lassance a partir das informações do livro; conclusão a 
partir das pistas.

- Conhecendo o barbeiro: organização das informações sobre o 
Triatoma infestans.

- Elaborando hipóteses: colocando-se no lugar de Chagas e for-
mulando hipóteses para explicar a misteriosa doença a partir 
das informações coletadas.

- Conhecendo o parasito: organização das informações sobre o 
Trypanosoma cruzi.

- A doença: organização das informações sobre a doença tripa-
nossomíase americana.

- Atividade 9: A doença ainda é notícia: leitura, discussão e sis-
tematização a partir da leitura do artigo “Relação Comprova-
da” retirado da revista Ciência Hoje, número 279 (março de 
2011).

3.3 Desenvolvimento

O projeto foi realizado em turmas de 5ª ano do Cepae entre 31 
de março de 2011 e 27 de maio de 2011. No primeiro dia, apresentei a 
ideia do projeto para as crianças e as convidei a participar do estudo. 
Elas logo demonstraram interesse e curiosidade. A seguir, expliquei o 
desenvolvimento do projeto por encontros que correspondem a uma 
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semana de aula de ciências (na primeira fase do Cepae são três aulas 
semanais dessa disciplina):

- Encontro 1: A primeira atividade do projeto foi uma discus-
são sobre o surgimento do pensamento científico, do pensa-
mento grego antigo ao uso da razão na explicação do mundo. 
Os filósofos da ciência, de Tales de Mileto, Heráclito, Platão, 
Aristóteles, chegando a Copérnico e Galileu Galilei. O Livro 
do Cientista, de Marcelo Gleiser, foi a principal referência para 
essa discussão. Os estudantes ficaram interessados em desco-
brir como os povos antigos pensavam. Ressaltei o papel do 
pensamento racional na explicação do mundo e construímos 
explicações para fenômenos naturais, como a chuva. Começa-
mos a construir a ideia de que o cientista usa “a sua cabeça”, 
o conhecimento, para explicar o mundo. Os estudantes rece-
beram o texto A história de Galileu Galilei (Ciência Hoje das 
Crianças, 2001) que gerou muito debate. Em aula posterior, 
um aluno trouxe um livro sobre Galileu, que ele encontrou 
numa biblioteca pública, e apresentou aos colegas de sala.

- Encontro 2: Apresentei aos alunos a proposta do livro, des-
tacando que ele foi elaborado especialmente para eles. Cada 
aluno recebeu um bloquinho de papel criativo e expliquei a 
forma de montar o livro. Assim, a cada encontro, eles recebe-
riam novas páginas do livro e do caderno de atividades. Nesse 
dia, li para eles o Recadinho, estimulando-os a se envolverem 
com a história. Posteriormente, realizaram a leitura da Apre-
sentação e do capítulo - O estudante. Após leitura e discussão, 
passamos para o jogo de perguntas e respostas. Para isso, di-
vidi a turma em três equipes, que deveriam responder a ques-
tões sobre Chagas (tratadas até aquele momento). As crianças 
participaram com empolgação e pediram que a atividade fosse 
repetida. Após o jogo, os estudantes preencheram as informa-
ções referentes à atividade 1. Ficou combinado que, após cada 
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aula, a atividade de casa seria escrever no caderno um diário 
sobre a história, de forma a registrar o que haviam aprendido. 
A dinâmica de revelar a história aos poucos despertou o inte-
resse das crianças. Sempre ao final das aulas, eu escutava “Ah, 
não! Acabou!”, “Vou ter que esperar até a semana que vem, 
professora”, “Professora, conta pra gente”. Algumas crianças se 
antecipavam e pesquisavam na internet, mas nem isto retirava 
o prazer e o interesse delas pela história do livro. 

- Encontro 3: Nessa semana os estudantes leram os capítulos A 
hora de ir para a faculdade; O futuro médico; Um importante 
encontro; O médico; No interior de Minas Gerais. A dinâmica 
de leitura variava a cada aula, e a mais solicitada foi a leitura 
individual à frente da sala. Nessa aula estudamos a malária, 
compreendendo o ciclo de transmissão, o vetor, o causador 
da doença e os principais sintomas. Depois da leitura e dis-
cussão, passamos para a atividade 2, que permitiu aos alunos 
constatarem, assim como Chagas, que os moradores de Las-
sance não tinham os sintomas da malária. Assim, Chagas es-
tava diante de uma misteriosa doença. Desafiei: “Você agora 
é Carlos Chagas. Com essas informações, o que você faria?”. 
Ao final, os alunos elaboraram uma hipótese para explicar a 
nova doença. Finalizando a aula, eles fizeram a cruzadinha 
com muito entusiasmo.

- Encontro 4: Iniciamos as aulas dessa semana desenvolvendo a 
atividade 4, na qual os alunos registravam como fariam para 
descobrir a doença dos moradores em Lassance. Em segui-
da, os estudantes leram o capítulo Misteriosa doença. Depois, 
solucionaram o “Caça às Pistas”. Nessa atividade havia dicas 
acerca das quais as crianças deveriam deduzir uma pista. A 
atividade foi retomada à medida que a história foi sendo reve-
lada. Apresentamos imagens sobre o barbeiro. Depois de ex-
clamações como “Ele é tão bonitinho!” ou “Ele é horrível!”, os 
estudantes fizeram a atividade 5. Na atividade 6, elaboraram 
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novas hipóteses sobre a doença em Lassance, com base na in-
formação da existência do barbeiro. Finalizamos a aula com a 
leitura do capítulo Dentro do barbeiro. Esse capítulo suscitou 
muita discussão sobre o uso de cobaias nas pesquisas.

- Encontro 5: Iniciei a aula com uma surpresa: levei para os alu-
nos dois espécimes do barbeiro Triatoma infestans (um macho 
e uma fêmea). Cada criança teve oportunidade de analisar os 
indivíduos. Solicitei que eles atentassem para o aparelho bucal 
do inseto. Posteriormente, passamos à leitura do capítulo Peças 
do quebra-cabeça. Analisamos imagens do Trypanosoma cruzi 
retiradas de um artigo publicado por Carlos Chagas. Depois, 
os estudantes leram o capítulo A menina Berenice, no qual a 
misteriosa doença era solucionada. As crianças se envolveram 
tanto com a história que, em ambas as turmas, fizeram uma 
salva de palmas ao final da leitura. Durante essa semana os 
alunos realizaram atividade individual, eles escreveram o que 
haviam aprendido sobre Carlos Chagas. A maioria das crian-
ças escreveu textos estruturados e muito informativos, mas foi 
possível perceber alguns equívocos, principalmente ao mistu-
rar informações sobre a doença de Chagas e a malária. Nas de-
mais aulas, reforcei algumas passagens históricas e conceitos 
para superação desses equívocos.

- Encontro 6: Os estudantes leram o capítulo Depois da Desco-
berta. Finalizamos a atividade 4, na qual as crianças escreve-
ram e leram, juntando as informações da pista, a conclusão 
referente à misteriosa doença. Houve muita discussão sobre as 
formas de contágio, principalmente quanto à transmissão via 
transfusão sanguínea e via barbeiro. Para a realização da ati-
vidade 7 preparei uma apresentação intitulada “Conhecendo 
o Trypanosoma cruzi”. Discuti com os alunos aspectos morfo-
lógicos do parasita, com destaque para o tamanho. Utilizando 
outras imagens, rediscutimos as formas de transmissão, prin-
cipalmente a realizada pelo barbeiro. Finalizamos o encontro 
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realizando a atividade 8, na qual os estudantes sistematizaram 
as informações sobre a tripanossomíase americana. 

- Encontro 7: Nesse encontro, finalizamos a leitura do livro. Os 
estudantes iniciaram com a leitura do capítulo Entendendo a 
doença e houve muita discussão sobre as formas de combate 
ao barbeiro e prevenção da doença de Chagas. A leitura do ca-
pítulo Doença de Chagas: um problema brasileiro gerou espan-
to num primeiro momento, pois os alunos logo identificaram, 
pela leitura do mapa, que no Estado de Goiás houve a maior 
mortalidade devido à doença. Após o choque inicial - “Pro-
fessora, quero me mudar daqui!” -, fizemos a leitura completa 
do mapa e passamos à discussão. Expliquei a eles que isso não 
tornava o estado de Goiás um local ruim para se viver. Era um 
problema de saúde que as autoridades deveriam combater e, 
infelizmente, no nosso país não havia só essa doença: malá-
ria, dengue e febre amarela também atingiam os brasileiros. 
Mostrei a eles o artigo científico original e aproveitei para ex-
plicar a estrutura do artigo (nome da revista, nome dos auto-
res, ano de publicação, etc.). Finalmente, li com eles o capítulo 
Fontes de Pesquisa, no qual as referências se encontravam em 
formato acadêmico. Expliquei as informações contidas e o 
motivo daquela estrutura, ressaltando a importância do reco-
nhecimento dos trabalhos das pessoas. Os alunos realizaram 
a atividade 9 em que leram, em artigo da revista Ciência Hoje, 
evidências da relação entre doença de Chagas e consumo do 
açaí. Os estudantes leram o texto e muitos disseram que nunca 
comeriam açaí nem tomariam caldo de cana. Passei a refletir 
com eles que isso não era necessário se nós tomássemos os 
devidos cuidados, como a higienização dos alimentos.

- Encontro 8: Nesse encontro as crianças assistiram ao vídeo 
“Doença de Chagas: virando o jogo” retirado do Portal Doença 
de Chagas. Ao final, exaltei o fato de eles terem entendido um 
vídeo repleto de informações científicas; isto demonstrava que 
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o conhecimento nos ajuda a entender o mundo. Posteriormen-
te, passamos a um momento muito esperado e solicitado pelos 
alunos: o jogo de perguntas e respostas sobre todo o livro. A 
atividade de casa desse dia foi a elaboração de uma história em 
quadrinhos que apresentasse parte da história de Chagas.

- Encontro 9: No último dia os alunos responderam novamente 
às questões que haviam sido apresentadas antes do início das 
atividades. Ao finalizarem, dirigiram-se a outra sala na qual 
havia um “cineminha”. Produzi um vídeo de todo o projeto, 
intitulado “História da História do Livro de Chagas”. Os estu-
dantes se divertiram muito e adoraram se verem no vídeo. Ao 
final, cada um recebeu o seu livro encadernado juntamente 
com as atividades. Todos estavam ansiosos para receber o li-
vro, pois seria a primeira vez que o levariam para casa e mos-
trariam aos familiares.

Fotografias de 1 a 4 - Momentos do projeto
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Em sentido horário: a. Montagem do livro; b. Desenvolvimento de uma atividade; c. 
Observação do barbeiro; d. Entrega do livro. 
Fonte: Repositório Digital do CEPAE/UFG
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3.4 Avaliação

Ao final do projeto os alunos responderam novamente às oito 
questões solicitadas antes de iniciarmos as atividades. A comparação 
das respostas permitiu constatar que eles passaram a compreender os 
cientistas como pessoas que pesquisam, estudam, elaboram hipóteses e 
investigam. Eles também souberam expressar de forma escrita as infor-
mações apreendidas sobre a doença de Chagas.

 A frequência de cientista estereotipado diminuiu bastante nos 
desenhos após a realização do projeto. No entanto, a nova imagem de 
cientista que os alunos apresentaram continha muito de Carlos Chagas, 
tanto que vários deles destacaram questões médicas e as descobertas 
na sua concepção de cientista. Acredito que isso seja natural, dado que 
o projeto foi sobre um cientista que investigou e fez uma importante 
descoberta médica. Acredito que, ao longo do processo escolar, esses 
alunos tiveram a oportunidade de conhecer outros(as) cientistas e de 
entender as diversas formas de se construir o conhecimento científico 
nas diferentes áreas. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O uso instrumental da História da Ciência permitiu que os alu-
nos acompanhassem com Carlos Chagas todo o percurso investigativo 
na descoberta da tripanossomíase americana. Constataram a importân-
cia da observação criteriosa, o papel das hipóteses e o processo sistemá-
tico de coleta de dados. Entenderam que um homem curioso, disposto 
a pesquisar, contribuiu para que muitas pessoas compreendessem o que 
se passava com elas. Por causa do trabalho de um cientista, uma doença 
passou a ser investigada, tornou-se conhecida e passou a fazer parte das 
políticas de saúde pública. 

O interesse que a história de Carlos Chagas despertou nas crian-
ças permitiu discussões sobre a situação de saúde precária da população 
no início do século passado e que, infelizmente, se mantém em mui-
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tos locais do Brasil. Os alunos do 5º ano se envolveram com a história, 
queriam saber o que mais acontecia e se dedicaram muito na realiza-
ção das atividades. Essas tiveram importante função na sistematização 
dos novos conhecimentos e o texto individual foi fundamental para eu 
verificar equívocos que haviam se formado, havendo tempo para mais 
discussões e esclarecimentos.

Carlos Chagas foi um excelente modelo. Mas existem tantos outros 
cientistas, dos diversos campos do conhecimento, cuja rica história pode 
favorecer a aprendizagem dos nossos alunos. Mulheres e homens que de-
dicaram as carreiras para compreender o universo, o planeta, as pessoas. A 
ciência é dinâmica, a cada dia novas descobertas são apresentadas e cada 
vez mais a tecnologia faz parte da nossa vida. As aulas de ciências também 
devem ser dinâmicas e instigantes, permitindo que os alunos questionem, 
investiguem, aprendam e se insiram ativamente na sociedade.

 No ano de 2011, recebi com este projeto o prêmio “Educador 
Nota 10” da Fundação Victor Civita. Ao receber essa honraria, o prin-
cipal sentimento foi de valorização e de que é possível realizar práticas 
pedagógicas inovadoras na escola pública. O vídeo do projeto pode ser 
acessado em: https://www.youtube.com/watch?v=3wZqAQ6-gz8.
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Resumo: Este texto apresenta uma proposta desenvolvida no Ce-
pae/UFG, para o ensino do conteúdo de Jogos e Brincadeiras destinado 
aos alunos do 5º ano, tendo como eixo articulador as culturas indígena 
e africana e a cultura brasileira à luz das categorias Historicidade e Tota-
lidade. Trata-se do trabalho pedagógico da educação física referente ao 
primeiro bimestre, buscando uma proposta inovadora e crítica ampara-
da por uma estrutura interdisciplinar. A sequência foi desenvolvida em 
23 aulas, que foram ministradas em três encontros semanais, no turno 
matutino, no período de 13/03/2018 a 10/05/2018. O percurso didático 
foi desenvolvido em cinco momentos marcantes, porém interligados e 
interdependentes: 1º) Conceito de jogo tradicional 2º) Jogos indígenas; 
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3º) Jogos africanos; 4º) Dias atuais: Superar o preconceito e os estereó-
tipos atribuídos ao negro e ao índio, assim como compreender como 
os jogos podem influenciar para esse ideário; e 5º) Confecção do livro 
Jogos e Brincadeiras de Matrizes Indígenas e Africanas pelos alunos. Esta 
proposta de ensino está fundamentada na Psicologia Histórico Cultural 
de Vigotski, Pedagogia Histórico-Crítica de Saviani (2012) e na Abor-
dagem Crítico-Superadora no campo da Educação Física de Soares et 
al. (1992). O objetivo central de nossa proposta era compreender as di-
ferentes manifestações dos jogos e brincadeiras de matrizes indígenas e 
africanas, tendo como lócus principal a historicidade. Os resultados ob-
tidos se materializaram no plano material e imaterial, culminando em 
um material pedagógico permanente para a escola e na compreensão 
mais ampliada da realidade por parte dos alunos do 5º ano.

Palavras-chave: Educação Física. Jogos e Brincadeiras. Matrizes 
Indígenas e Africanas.

1 INTRODUÇÃO

Este escrito apresenta uma síntese da prática pedagógica referen-
te ao primeiro trimestre da disciplina de educação física em uma escola 
que se encontra na região noroeste de Goiânia. O lócus principal desta 
proposta é uma sequência didática para o ensino dos Jogos e Brincadei-
ras de Matrizes Africanas e Indígenas para as turmas de 5º ano. Trata-se 
do trabalho educativo desenvolvido pelo professor de educação física 
que se propôs a desvelar as consonâncias entre um dos temas da cultura 
corporal, neste caso, os jogos e brincadeiras, e a realidade brasileira, tra-
zendo à tona a ancestralidade indígena e africana que edificou a cultura 
nacional. 

Buscando materializar o ideário supracitado, o professor respon-
sável pela proposta intitulada “Jogos de matrizes indígenas e africanas: 
descobrindo a cultura brasileira pelo brincar” tematizou o elemento da 
cultura corporal, jogos e brincadeiras juntamente com as raízes afri-
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canas e indígenas do Brasil, trazendo à tona o eixo transdisciplinar da 
historicidade. O referencial teórico que subsidiou essa experiência foi a 
Teoria Histórico-Cultural de Vigotski (1998), no campo da pedagogia; a 
Abordagem Crítico-Superadora do Coletivo de Autores (1992), no cam-
po da Educação Física; e na Base Nacional Comum Curricular, como 
parâmetro em todo o processo. 

A referida experiência foi desenvolvida em uma escola pública 
de âmbito federal, esta instituição educativa que hoje se configura como 
uma unidade de educação básica, a priori se fundou como um colégio 
experimental que foi criado pelo Decreto Lei nº 9053, de 12/03/1966, e 
suas atividades iniciaram em março de 1968. 

No início de suas atividades a escola tinha os seguintes objeti-
vos: Constituir-se em laboratório experimental de técnicas e processos 
didáticos, com intuito de aprimorar as metodologias de ensino; Cons-
tituir-se em escola experimental para novos cursos previstos na legisla-
ção vigente, bem como para cursos com currículos, métodos e períodos 
escolares próprios, ajustando-se estes, para fins de validade.

Hoje a escola que é denominada como Centro de Ensino e Pes-
quisa Aplicada à Educação (Cepae/UFG), se configura como um co-
légio que recebe crianças das diversas regiões de Goiânia, e que conta 
com ações destinadas a toda a comunidade, principalmente as cama-
das mais populares, e que, sobretudo, demarca um comprometimen-
to com a educação básica, pois assumem o papel social de garantir o 
acesso ao conhecimento de forma democrática às crianças da comuni-
dade goianiense. Esta instituição conta com um corpo docente multi-
disciplinar composto por professores doutores, mestres, especialistas 
e graduados. 

A área de educação física assume aulas em todas as turmas desde 
o ensino fundamental até o médio, sendo duas turmas por ano/série 
escolar, os primeiros e segundos anos do ensino fundamental, formadas 
por 20 alunos cada uma delas e os demais anos do ensino fundamental 
e médio, por 30 alunos cada turma, perfazendo um total de aproxima-
damente 700 alunos. 
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A experiência central deste relato foi materializada nas turmas de 
5º ano, que conta com duas turmas (A e B) com um total de 30 alunos 
em cada. O professor responsável por encabeçar essa proposta delineou 
o percurso metodológico em três aulas semanais com duração de 45 mi-
nutos cada. No intuito de evidenciar a sequência didática, reiteramos que 
as aulas foram desenvolvidas três vezes por semana, no turno matutino, 
no período de 13/03/2018 a 10/05/2018, sendo seu objetivo geral “Com-
preender as diferentes manifestações dos jogos e brincadeiras de matrizes 
indígenas e africanas, tendo como lócus principal a historicidade”.

Foram elencados os seguintes objetivos específicos: “1) Conhecer 
diferentes tipos de jogos tradicionais e sua fundamentação; 2) Com-
preender a relação existente entre os jogos da contemporaneidade e suas 
matrizes indígenas e africanas; 3) Vivenciar e identificar os diferentes ti-
pos de jogos e brincadeiras de matriz indígena; 4)Vivenciar e identificar 
os diferentes tipos de jogos e brincadeiras de matriz africana; 5) Refletir 
sobre inclusão e exclusão social do negro e do índio na atualidade; e 
6) Transpor as ações executadas nos jogos para a ressignificação dos 
conhecimentos em uma produção coletiva (Livro da Turma) ampliando 
para a compreensão da realidade objetiva”.

Nesse sentido, a sequência didática que estabelecemos como dis-
ciplina de educação física foi delineada em cinco passos visando con-
templar os objetivos propostos no planejamento inicial, garantindo o 
salto qualitativo acerca dos conceitos fundantes do tema estruturante: 
1º) Conceito de Jogo Tradicional: retratado pelo conhecimento cultiva-
do, preservado e ensinado através dos tempos pelas gerações; 2º) Jogos 
Indígenas: História, conceitos, contextualização, simbologia e conso-
nância com as contribuições dos povos indígenas no Brasil; 3º) Jogos 
Africanos: História, conceitos, contexto, simbologia e consonância com 
as contribuições dos povos africanos para o Brasil; 4º) Dias atuais: Supe-
rar o preconceito e os estereótipos atribuídos ao negro e ao índio, assim 
como compreender como os jogos podem influenciar para esse ideário; 
e 5º) Confecção do livro Jogos e Brincadeiras de Matrizes Indígenas e 
Africanas pelos alunos.



242 Leonardo Carlos de Andrade | Jéssica da Silva Duarte

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A experiência aqui relatada é subsidiada por uma percepção crí-
tica de educação, pois quando se trata de prática pedagógica não se res-
tringe apenas a elencar ações e estratégias, mas em fazer opções teóricas 
que sustentam e orientam o projeto de ser humano que se quer formar. 
Embasados em Saviani (2011, p. 84), elucidamos a função da escola, que 
veemente tomamos como precípua na educação física. 

A escola tem uma função especificamente educativa, pro-
priamente pedagógica, ligada à questão do conhecimento; é 
preciso, pois, resgatar a importância da escola e reorganizar 
o trabalho educativo, levando em conta o problema do saber 
sistematizado, a partir do qual se define a especificidade da 
educação escolar.

Soares et al. (1992), em consonância com Vigotski, propõem en-
tão a organização do conhecimento a partir da totalidade, que traz à 
tona as conexões e relações contínuas da realidade ampliando o pensa-
mento do aluno de forma espiralada desde o momento da constatação 
de um ou vários dados da realidade, até interpretá-los, compreendê-los 
e explicá-los. Desse modo, almejando a catarse via conhecimento, no 
caso do 5º ano, partimos dos conhecimentos sincréticos dos alunos re-
ferentes aos jogos e brincadeiras visando a uma nova percepção, agora 
sintética.

O aluno encontra-se no momento da síncrese. Tem uma vi-
são sincrética da realidade. Os dados aparecem (são identifi-
cados) de forma difusa, misturados. Cabe à escola, particu-
larmente ao professor, organizar a identificação desses dados 
constatados e descritos pelo aluno para que ele possa formar 
sistemas, encontrar as relações entre as coisas, identificando 
as semelhanças e as diferenças. (SOARES et al., 1992, p. 23).
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Visando tecer uma metodologia pautada na teoria histórico-cul-
tural, abordagem crítico-superadora e pedagogia histórico-crítica, se 
concebeu uma compreensão por parte do professor acerca do méto-
do de ensino que emanou em três momentos, conhecimentos prévios, 
instrumentalização/problematização e catarse. Cabe ressaltar que estes 
momentos são simultâneos, provisórios e se elevam qualitativamente a 
cada intervenção até o final da sequência didática planejada, respeitan-
do a Zona de Desenvolvimento Proximal em que a turma se encontra 
(VIGOTSKI, 1998).

Dos conhecimentos da cultura corporal ensinados pela educação 
física, escolhemos os jogos e brincadeiras por acreditar que este tema 
está intimamente ligado ao universo das crianças da 1º fase do ensino 
fundamental. Apesar de que, contraditoriamente, se sabe que o conheci-
mento respectivo a este conteúdo vem sendo fragmentado e limado das 
crianças através dos tempos, devido à própria modernização e as novas 
tecnologias, e a escola tem o papel de garantir o acesso a estes saberes de 
forma plena e esclarecida. 

A justificativa do eixo articulador das culturas negra e indígena 
se estabeleceu pelo grande percentual de alunos negros e de ancestra-
lidade indígena presentes na turma, que historicamente são vítimas de 
preconceitos e desigualdades na sociedade do capital. Nesse sentido um 
objetivo intrínseco a essa proposta é o empoderamento e esclarecimen-
to desses sujeitos. 

Dessa forma, assim como Pina (2014), optamos por apresentar 
um trabalho com os jogos e brincadeiras que privilegiasse a historici-
dade desse conteúdo, visando superar a “naturalização do histórico” e 
escancarando as influências e as lutas dos negros e dos índios na efetiva-
ção da cultura brasileira. Acreditamos que a sistematização dessa expe-
riência possa vir a somar-se aos esforços já existentes acerca do trabalho 
educativo na educação física em prol de uma escola pública democrática 
e de excelência.

Em sequência, demarcando o processo de problematização e 
instrumentalização, foram ofertados diversos jogos indígenas e poste-
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riormente africanos elencados atenciosamente pelo professor por suas 
dimensões simbólicas, históricas e filosóficas. Para embasar teorica-
mente o levantamento dos jogos e os saberes inerentes que seriam re-
tratados, o professor se debruçou em um estudo acerca das produções 
já existentes sobre a referida temática. Desse modo, algumas obras ti-
veram destaque para subsidiar os conceitos e o desenvolvimento da 
escala, estas foram: Cadernos de ensino Africanidade; Apostila de Jogos 
Indígenas; Jogos Mundiais Indígenas; Almir das Areias (1983); entre 
outras fontes.

No fim da escala (trimestre), os instrumentos de avaliação toma-
ram forma, não como culminância, mas como parte de um processo 
contínuo e espiralado. Nesse sentido, a base epistemológica que pautou 
a avaliação está amparada em Freitas (1996), que enfatiza a avaliação 
como um par dialético com os objetivos propostos, visto que a avalia-
ção deve ser intimamente ligada aos conteúdos objetivados no início do 
trabalho educativo. Sobretudo, para essa perspectiva, para se efetivar 
uma avaliação formal, os critérios e instrumentos de avaliação devem 
ser expostos desde o início para os alunos, fugindo da lógica de avalia-
ção subjetiva e descolada do processo pedagógico, algo que assombra o 
campo da educação física historicamente. 

Para a avaliação da proposta pedagógica dos “Jogos de matrizes 
indígenas e africanas: descobrindo a cultura brasileira pelo brincar”, 
elencamos três instrumentos de avaliação, amparados pela perspectiva 
supracitada de Freitas e do próprio Projeto Político Pedagógico da es-
cola. Os instrumentos foram: 1) Autoavaliação; 2) Atividades semanais 
no caderno de Educação Física; e 3) Produção coletiva de um livro do 
5º ano.

Nós desenvolvemos a autoavaliação (1ª instrumento de avaliação) 
por um diálogo entre professor e aluno, no qual o discente era questio-
nado sobre qual conceito/nota deveria ser atribuída a ele, de acordo com 
os critérios preestabelecidos, que eram: “Reconhece o conceito de jogo 
tradicional./Compreende as influências indígenas e africanas nos jogos 
e brincadeiras da contemporaneidade./Reconhece a história da luta dos 



245AS CULTURAS INDÍGENA E AFRICANA NA EDUCAÇÃO FÍSICA: JOGOS E BRIN-
CADEIRAS, HISTORICIDADE E TOTALIDADE

negros no Brasil e os jogos que retratam essa realidade./Conhece vários 
tipos de jogos tradicionais e consegue ressignificá-los”.

Este instrumento avaliativo é um princípio presente no PPP da 
escola que foi campo para a referida prática educativa, além de dialogar 
os fundamentos da teoria histórico-cultural, que prevê um processo de 
desenvolvimento que leve em consideração a capacidade de análise das 
crianças pelos seus conhecimentos prévios. 

O segundo instrumento de avaliação foi mensurado a partir das 
atividades realizadas no caderno de educação física das crianças. Indicá-
vamos atividades, pesquisas e textos relativos aos conceitos e caracterís-
ticas dos Jogos e Brincadeiras de Matrizes Indígenas e Africanas desen-
volvidos ao longo do trimestre. Acompanhávamos periodicamente as 
atividades desenvolvidas no caderno, não no sentido de apenas saber se 
eram feitas, mas para mensurar a produtividade e qualidade da escrita 
na apropriação dos conceitos. 

O terceiro instrumento foi uma construção coletiva e dialogada 
acerca de todos os conteúdos retratados no trimestre, no intuito de ofe-
recer uma reflexão e análise final pautadas nos objetivos específicos e no 
geral apresentado no planejamento inicial. Trata-se da produção em sala 
de um “livro do 5º ano”, composto por vários capítulos, que tematizaram 
conceitos ou jogos. Os saberes e conteúdos presentes na obra foram res-
ponsabilidade de cada grupo, mediados pelo professor, sem consultas a 
materiais externos e sim utilizando seus conhecimentos acumulados ao 
término da proposta. O resultado dessa avaliação coletiva deu origem 
a um livro (encadernado e organizado pelo professor) que tem como 
título Jogos e Brincadeiras: Matrizes Africanas e Indígenas (anexo 1), que 
atualmente compõe o acervo de obras da biblioteca da nossa escola.

Compreendendo que a práxis pedagógica se manifesta como a 
materialização do pensamento abstrato no cotidiano escolar objetivan-
do a formação humana, se torna muito claro que a teoria não se separa 
da prática, e que é possível o desenvolvimento de um trabalho educativo 
embasado, intencional e comprometido no “chão da escola” e no conta-
to direto com as crianças.
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3 METODOLOGIA DE TRABALHO

Pautados em Palafox (2004), organizamos um sequenciador de 
aulas que direcionou o percurso pedagógico para o ensino dos Jogos 
e Brincadeiras de Matrizes Indígenas e Africanas. Destacamos alguns 
momentos marcantes que iremos destrinchar neste relato: 1º) Jogo tra-
dicional; 2º) Jogos indígenas; 3º) Jogos africanos; 4º) Superar o precon-
ceito e os estereótipos atribuídos ao negro e ao índio; e 5º) Livro Jogos e 
Brincadeiras: Matrizes Indígenas e Africanas. 

O objetivo geral da proposta era “Compreender as diferen-
tes manifestações dos jogos e brincadeiras de matrizes indígenas e 
africanas, tendo como lócus principal a “historicidade”, seguido dos 
objetivos específicos, que eram: “Conhecer diferentes tipos de jogos 
tradicionais e sua fundamentação; Compreender a relação existente 
entre os jogos da contemporaneidade e suas matrizes indígenas e 
africanas; Vivenciar diferentes tipos de jogos e brincadeiras de ma-
triz indígena; Vivenciar diferentes tipos de jogos e brincadeiras de 
matriz africana; Reconhecer e pensar em formas de superar o pre-
conceito e o racismo no Brasil; Transpor as ações executadas nos 
jogos para a ressignificação dos conhecimentos e compreensão da 
realidade objetiva”. 

As aulas foram desenvolvidas em três encontros semanais com 
duração de 45 minutos cada, nas terças e quintas-feiras no período ma-
tutino em todo o trimestre, tiveram início no dia 13/03/18 e término no 
dia 10/05/18. As aulas são organizadas em introdução (Contextualiza-
ção do conteúdo específico a ser tratado), desenvolvimento (Vivências, 
atividades, produção de textos, jogos e brincadeiras) e conclusão (Deba-
te e reflexão das práticas desenvolvidas). 

A metodologia elencada para contemplar os objetivos desta pro-
posta fundamentou-se em aulas teórico-práticas que, sobretudo, ga-
rantiam o movimento e a exploração; o debate; diferentes linguagens 
(vídeo, foto, movimento, desenho) para apresentar os conhecimentos 
objetivados; o jogo simbólico presente nos jogos e brincadeiras como 
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elemento mediador da problematização e superação dos preconceitos 
de raça e cultura.

Isto se deve ao fato de que o jogo, de acordo com Elkonin (2009), 
possibilita que as crianças assimilem as atividades humanas e as relações 
sociais, mediado pelos adultos, neste caso, por nós, professores, de for-
ma implícita ou explicita. Importante ressaltar que, além de o jogo ser 
uma atividade que proporciona intensas aprendizagens para ele, ainda 
preenche outra necessidade básica da primeira fase do ensino funda-
mental, a do lúdico.

Assim, tomando esses princípios como base, partimos dos co-
nhecimentos espontâneos que os alunos já obtinham e buscamos ressig-
nificá-los junto com as crianças, ampliando seus saberes sobre o tema, 
pois, como afirmam Soares et al. (1992, p. 23):

[...] pode-se perceber que os conteúdos da cultura corporal a 
serem apreendidos na escola devem emergir da realidade di-
nâmica e concreta do mundo do aluno. Tendo em vista uma 
nova compreensão dessa realidade social, um novo enten-
dimento que supere o senso comum, o professor orientará, 
através dos ciclos, uma nova leitura da realidade pelo aluno, 
com referências cada vez mais amplas. 

Procuramos materializar esses princípios na forma de organizar 
metodologicamente as intervenções. Nas primeiras aulas, valorizamos 
a prática social inicial das crianças (GASPARIN, 2012), apresentando 
brincadeiras e jogos comuns daquele público, que pela nossa observa-
ção cotidiana elencamos como salve-bandeira, queimada, pique-escon-
de e complexificadas. Pedimos que as crianças nos falassem como se 
jogava essas brincadeiras e assim as vivências foram ofertadas. Nosso 
objetivo era explorar os conhecimentos que os alunos já traziam consi-
go referentes as suas relações estabelecidas historicamente na sua traje-
tória de vida.

Em seguida, na tentativa de aproximar a concepção espontânea 
dos alunos aos conhecimentos científicos, foi pedida uma pesquisa com 
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a família, na qual os discentes deviam questionar os familiares sobre 
quais jogos e brincadeiras aprenderam com pessoas mais velhas em sua 
infância, e sistematizar por escrito em seus cadernos. A partir dessa in-
vestigação o primeiro conceito começou a ser formado em diálogos e 
problematizações nas vivências, a conceituação inicial sobre o significa-
do de jogo visando à superação dos conhecimentos espontâneos respec-
tivos aos jogos e brincadeiras.

Em síntese, este conceito foi embasado em Sousa (1997), trazen-
do que jogo tradicional é aquele que garante a manutenção e complexifi-
cação dos jogos e brincadeiras entre as gerações, dos quais os ancestrais 
fomentaram os primórdios dos jogos, no caso do Brasil esta ancestrali-
dade se expressa nas raízes indígenas e africanas. 

Os jogos tradicionais sempre estiveram associados a festas 
populares e a ocupação de tempos livres, tendo transitado, 
pela via oral, de geração em geração, se mantendo através dos 
tempos. Estes carregam consigo símbolos, signos e demarca-
ções presentes em outros tempos. (SOUSA, 1997, p. 51).

Depois de os alunos compreenderem que o jogo tradicional é 
como dito nas próprias palavras deles, aquele passado de “geração em 
geração, da avó para o neto”, conseguimos problematizar a seguinte 
situação. Se formos voltando no tempo, de geração em geração junto 
com os jogos e brincadeiras, chegaremos a ancestrais distantes, que 
no Brasil são substancialmente representados pelos povos indígenas 
e africanos. Nesse diálogo entre saberes iniciais e saberes científicos 
saltamos para a segunda etapa da nossa proposta, os jogos indígenas, 
nossos ancestrais que influenciaram e influenciam diretamente em 
nossa cultura.

A aproximação com a cultura indígena também se deu por um 
jogo que está presente na cultura popular goianiense, o arranca man-
dioca, e muitas crianças se surpreenderam em saber que era de matriz 
indígena. Esse jogo foi explorado na dimensão técnica, lúdica e simbó-
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lica, que retrata como os povos indígenas dominavam a agricultura e se 
relacionavam bem com a natureza. 

Uma pergunta reflexiva que os alunos tiveram que responder foi: 
“Será que os brasileiros aprenderam a cultivar a terra com os índios?”. 
Algumas crianças relataram que, ao comentar com as famílias, alguns 
membros mais antigos disseram que conheciam essa brincadeira, mas 
como “arranca toco”, já outras disseram que com toda certeza devemos 
agradecer aos índios por esses ensinamentos.

Nas aulas subsequentes, ainda na dimensão de instrumentaliza-
ção da turma, nós buscamos ampliar o repertório dos jogos indígenas, 
ensinando brincadeiras de diversas tribos, como o “toloi kunhugu”, 
“xikunahity”; “cabo de guerra”, “peteca” e “jogos de caça”. Esses jogos fo-
ram escolhidos, pois trazem em sua essência a representação da intensa 
relação dos povos indígenas com a natureza, da força e resistência de 
seus guerreiros, do conhecimento e organização dessas comunidades, e 
de como eles marcaram e ajudaram a edificar a cultura brasileira. 

Seguindo esse desenvolvimento metodológico, em uma das aulas 
foram passadas imagens, com auxílio do Datashow, dos índios no Bra-
sil colônia e na contemporaneidade, assim como destes povos em suas 
tribos e em outros contextos, como na cidade. Essas imagens serviram 
de motivação para uma discussão coletiva acerca de tudo que os alunos 
tinham se apropriado da cultura indígena, tendo como lócus a seguinte 
pergunta: “Apesar de tantas influências e ensinamentos, os índios são 
respeitados hoje no Brasil?”, e posteriormente a quebra de alguns este-
reótipos como “Índio é preguiçoso?”, “Índio é selvagem?”, “Minha avó 
era índia, ela foi pega no laço?”. 

As respostas oscilaram na dimensão conceitual, porém foram 
unânimes em dizer que não era respeitado, todavia o que surpreende é 
que, mesmo que não tenha sido pedido, a maioria dos alunos rechaçou 
veementemente o preconceito ao índio e levantou a bandeira de que 
isso deve ser superado. Uma aluna chamada Laís disse: “Poxa, professor, 
se todo mundo soubesse o quanto os índios foram e são importantes, o 
preconceito não existiria”. Talvez a referida aluna não soubesse o peso 
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dessas palavras, mas ela afirmou exatamente aquilo pelo que a escola 
brasileira vem lutando há tempos, pela tomada de consciência das pes-
soas pelo conhecimento.

Da mesma forma como aproximamos os jogos indígenas do 
tema jogos e brincadeiras pelo conceito de Sousa (1997), o fizemos 
com os jogos africanos. Após a exposição das relações com nos-
sos ancestrais africanos, pedimos uma pesquisa da influência dos 
povos africanos no Brasil. Na aula subsequente, problematizamos 
questões referentes à culinária e à música brasileira, e vivenciamos 
um jogo natural da Tanzânia e de Moçambique, chamado “Si mama 
Kaa”, que tem como marco a musicalidade e ritmo além do dialeto 
local. 

Posteriormente, no desenrolar metodológico, apresentamos ou-
tros jogos, dessa vez elencados tendo como critério a história e a luta 
do negro no Brasil em sua essência. Os jogos foram “escravos de Jó”, 
“chicotinho queimado” e “pega-pega”. Segundo Areias (1983), no pe-
ríodo da escravidão no Brasil, os negros buscavam inúmeras formas de 
libertação, e estes jogos em questão retratam e auxiliaram no movimen-
to de resistência do negro no Brasil. Representam, sobretudo, as possi-
bilidades de fuga dos escravos das senzalas para os quilombos em busca 
de emancipação. 

Um exemplo claro é a letra da música “Escravos de Jó”: Escravos 
de Jó (personagem bíblico de grande paciência) = Escravos com paciên-
cia; Jogavam no caxangá (palavra do tupi-guarani que significa mata 
fechada) = Jogavam na mata; Zig, zig, za = a forma como se movimen-
tavam para fugir do capitão do mato. 

Nesse sentido, brincar e desvelar a história do Brasil se mostrou 
não só como possibilidade, mas como necessidade para propor uma 
percepção interdisciplinar do conhecimento. O Coletivo de Autores 
(1992) afirma que as dimensões históricas, filosóficas, políticas, esté-
ticas, sociais e motrizes devem ser exploradas nas aulas de educação 
física, pois só assim será possível delinear um processo transdisciplinar 
no processo pedagógico. Neste caso, os saberes sobre o movimento da 
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negritude no Brasil são inerentes a estes jogos e brincadeiras, se mani-
festam como paradigma da cultura corporal.

Seguidamente, visamos a um processo de maior aproximação 
com a cultura africana e da possibilidade de materiais alternativos para 
o contexto escolar. A turma confeccionou com a orientação do profes-
sor um jogo de tabuleiro chamado “Mancala” utilizando caixas de ovos 
descartadas. Aproveitamos este jogo para três dimensões, a ampliação 
do acervo de jogos das crianças, o reconhecimento dos costumes das 
diferentes culturas e o uso sustentável de materiais recicláveis. Este jogo 
retrata a forma como as crianças do Egito Antigo apreendiam a semear 
o solo com os grãos de trigo para garantir sua sobrevivência. 

As crianças conseguiram fazer uma aproximação entre a cultura 
indígena e a africana, retomando um conhecimento já internalizado, 
dizendo: “Professor, acho que não foram só os índios que nos ensinaram 
a cultivar o solo, acho que os africanos também deixaram isso para a 
gente”.

A teoria histórico-cultural destaca a importância dos conheci-
mentos prévios para a apropriação de conceitos. Nesse sentido, Vigotski 
(1998) afirma que tais conhecimentos são marcados pela internalização 
de conceitos, pela qual as crianças não irão memorizar tais saberes, mas 
sim se apropriar de forma complexa a transformar seu mundo interno 
possibilitando que ela aja de forma consciente na realidade objetiva. 

Na sequência, foi requerida uma pesquisa sobre duas persona-
lidades históricas, Zumbi dos Palmares e Rainha Izinga, que se fazem 
como figuras perspícuas da luta do negro pelos tempos. Ao término da 
pesquisa foi proposta uma problematização acerca do preconceito e ra-
cismo no Brasil, contextualizada a essas duas figuras de resistência. 

Em síntese, chegamos à compreensão de que nós não somos des-
cendentes de escravos, mas sim de pessoas que foram escravizadas, so-
mos descendentes de reis e rainhas africanas, guerreiros e guerreiras 
que lutavam por não aceitar a condição de explorado. Nesse sentido, 
uma aluna disse: “Eles ainda são muito guerreiros, hoje acabou a escra-
vidão, mas eles lutam contra o racismo e o bullying”.
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Como culminância da atividade, objetivando que a catarse se ma-
terializasse, propusemos a elaboração de um livro que tematizasse tudo 
aquilo que foi aprendido no trimestre. Para isso, separamos grupos no 
5º ano A e B, cada grupo ficou responsável por uma categoria ou jogo 
socializado durante a proposta. 

Os grupos foram organizados na seguinte ordem e temática: 1 
- Jogo tradicional; 2 - Queimada e salve bandeira; 3 – Influências in-
dígenas no Brasil; 4 – Arranca mandioca; 5 - Toloi kunhugu e jogos 
de caça; 6 – Xikunahity; cabo de guerra e peteca; 7 - Preconceito ao 
índio e superação; 8 – Contribuições da cultura africana no Brasil; 9 – Si 
mama kaa; 10 – Escravos de Jó; 11 – Pega-pega e chicotinho queimado; 
12 – Mancala; Zumbi dos Palmares e Rainha Izinga; 13 - Preconceito e 
racismo no Brasil, possíveis superações. 

Ao término do dia dois grupos pediram para escrever uma carta 
a todas as pessoas preconceituosas do Brasil, que foi anexada no fim do 
livro em formato de carta. Uma frase emblemática desta escrita final foi 
“Não ao Racismo e vida à cultura brasileira”.

Cada grupo teve a responsabilidade de explorar seu tema seguin-
do alguns critérios, contextualizar, exemplificar, expor a percepção do 
grupo sobre, conceituar e esclarecer as regras e objetivos no caso dos 
jogos e brincadeiras. Após a entrega de cada produção dos grupos, nós 
sequenciamos, enumeramos e encadernamos este material que deu ori-
gem ao livro do 5º ano, intitulado pela turma Jogos e Brincadeiras: Ma-
trizes Africanas e Indígenas. 

Esta obra hoje está compondo o acervo de livros da biblioteca de 
nossa escola, e a nossa intenção é que ela seja replicada e disponibilizada 
para outras escolas, para que nossa experiência sirva como referência 
para que outras crianças também tenham acesso a esses saberes que tan-
gem nossa cultura.

A elaboração do livro foi uma das avaliações que elencamos, e ao 
término compreendemos que foi uma das mais ricas, devido à ressigni-
ficação dos conceitos e o avanço nítido na percepção da referida temá-
tica, além da autoestima de nossos alunos, que agora eram vistos como 
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autores pelos seus colegas. Alguns colegas professores da instituição, 
ao verem tal produção, pediram para utilizá-la como material de apoio 
para o ensino de suas disciplinas. O 5º ano com muita responsabilidade 
cedeu a obra e se comprometeu a ajudar caso fosse necessário.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Do início ao término do trimestre, a proposta pedagógica aconte-
ceu nas datas previstas, muitos dos momentos relatados foram registra-
dos no caderno de educação física das crianças e no livro da turma, além 
de fotos e vídeos que estão disponibilizados em anexo. É consenso que 
as aulas possibilitaram que os alunos se apropriassem do conhecimento 
socialmente elaborado na área de educação física em consonância com 
a totalidade histórica, bem como esses conteúdos contribuíram para 
que eles atinjam suas máximas potencialidades como seres humanos. 

Para além dos conhecimentos específicos do tema (jogos e brin-
cadeiras) ensinado, os alunos se apropriaram também do contexto his-
tórico da cultura brasileira e das influências indígenas e africanas nesse 
processo, superando estereótipos e preconceitos ao diferente. As vivên-
cias evidenciaram que a produção da cultura consiste na transformação 
da natureza e dos saberes pelos conjuntos de homens historicamente, 
onde os jogos e brincadeiras também são elementos tanto na transfor-
mação da realidade quanto no processo de serem transformados. 

Desse modo, podemos fazer uma correlação com diferentes for-
mas de transformação, onde a escola tem um papel essencial na vida 
desses sujeitos, devemos atribuir valores ao universo das crianças de 
forma a transformar também o ambiente em que elas vivem e torná-lo 
inclusivo, acolhedor e alegre, onde o aprendizado seja efetivo e valorize 
a experiência e as necessidades dos alunos, oportunizando o desenvolvi-
mento de uma formação crítica, esclarecida e social de qualidade.

Vale ressaltar que esta proposta metodológica levou o professor 
de educação física, responsável pelo 5º ano, a ser finalista no prêmio 
“Educador nota 10” oferecido pela Fundação Victor Cívita. Neste ano 
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de 2018, o professor ainda aguarda as outras etapas da referida premia-
ção, podendo ficar entre os 10 melhores do Brasil, ou até mesmo ser o 
grande vencedor. Viva a escola pública e o direito à educação no Brasil!
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APÊNDICES

Apêndice A – Jogos e brincadeiras de matriz indígena

Fonte: Repositório Digital do CEPAE/UFG
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Apêndice B – Jogos e brincadeiras de matriz africana 

Fonte: Repositório Digital do CEPAE/UFG

Apêndice C – Livro do 5º ano/Jogos indígenas e africanos

Fonte: Repositório Digital do CEPAE/UFG






