




Adelene de Souza 
Jenerton Arlan Schütz 

Ludmila Magalhães Naves
Rafael Soares Silva 
(Organizadores)

Editora Metrics
Santo Ângelo – Brasil

2021

FORMAÇÃO DOCENTE NO BRASIL, O QUE A 
HISTÓRIA NOS CONTA, O QUE QUEREMOS CONTAR
PERSPECTIVAS E CAMINHOS PARA AS PRÓXIMAS GERAÇÕES



CATALOGAÇÃO NA FONTE

Responsável pela catalogação: Fernanda Ribeiro Paz - CRB 10/ 1720

2021
Proibida a reprodução parcial ou total desta obra sem autorização da Editora 

Metrics
Todos os direitos desta edição reservados pela Editora Metrics

Rua Antunes Ribas, 2045, Centro, Santo Ângelo, CEP 98801-630

E-mail: editora.metrics@gmail.com

https://editorametrics.com.br

Copyright © Editora Metrics

Imagem da capa: Ludmila Magalhães Naves
Revisão: Os autores

F723      Formação docente no Brasil, o que a história nos conta, o que 
queremos contar [recurso eletrônico] : perspectivas e 
caminhos para as próximas gerações / organizadores: Adelene 
de Souza ... [et al.]. - Santo Ângelo : Metrics, 2021.
204 p.

ISBN 978-65-89700-45-6
DOI 10.46550/978-65-89700-45-6

 
1. Formação de professores - Brasil. 2. Educação. I. Souza,  

Adelene de (org.).          
           CDU: 371.13



Conselho Editorial

Drª. Berenice Beatriz Rossner Wbatuba URI, Santo Ângelo, RS, Brasil
Dr. Charley Teixeira Chaves PUC Minas, Belo Horizonte, MG, Brasil

Dr. Douglas Verbicaro Soares UFRR, Boa Vista, RR, Brasil
Dr. Eder John Scheid  UZH, Zurique, Suíça

Dr. Fernando de Oliveira Leão IFBA, Santo Antônio de Jesus, BA, Brasil
Dr. Glaucio Bezerra Brandão UFRN, Natal, RN, Brasil

Dr. Gonzalo Salerno UNCA, Catamarca, Argentina
Drª. Helena Maria Ferreira UFLA, Lavras, MG, Brasil

Dr. Henrique A. Rodrigues de Paula Lana UNA, Belo Horizonte, MG, Brasil
Dr. Jenerton Arlan Schütz UNIJUÍ, Ijuí, RS, Brasil

Dr. Jorge Luis Ordelin Font  CIESS, Cidade do México, México
Dr. Luiz Augusto Passos UFMT, Cuiabá, MT, Brasil

Dr. Manuel Becerra Ramirez  UNAM, Cidade do México, México
Dr. Marcio Doro USJT, São Paulo, SP, Brasil

Dr. Marcio Flávio Ruaro IFPR, Palmas, PR, Brasil
Dr. Marco Antônio Franco do Amaral IFTM, Ituiutaba, MG, Brasil
Drª. Marta Carolina Gimenez Pereira  UFBA, Salvador, BA, Brasil

Drª. Mércia Cardoso de Souza  ESEMEC, Fortaleza, CE, Brasil
Dr. Milton César Gerhardt URI, Santo Ângelo, RS, Brasil

Dr. Muriel Figueredo Franco  UZH, Zurique, Suíça
Dr. Ramon de Freitas Santos  IFTO, Araguaína, TO, Brasil
Dr. Rafael J. Pérez Miranda  UAM, Cidade do México, México
Dr. Regilson Maciel Borges UFLA, Lavras, MG, Brasil
Dr. Ricardo Luis dos Santos IFRS, Vacaria, RS, Brasil

Dr. Rivetla Edipo Araujo Cruz UFPA, Belém, PA, Brasil
Drª. Rosângela Angelin URI, Santo Ângelo, RS, Brasil

Drª. Salete Oro Boff IMED, Passo Fundo, RS, Brasil
Drª. Vanessa Rocha Ferreira CESUPA, Belém, PA, Brasil

Dr. Vantoir Roberto Brancher IFFAR, Santa Maria, RS, Brasil
Drª. Waldimeiry Corrêa da Silva ULOYOLA, Sevilha, Espanha

Este livro foi avaliado e aprovado por pareceristas ad hoc.





SUMÁRIO

PREFÁCIO ........................................................................................13

Ludmila Magalhães Naves

Capítulo 1

REFLEXÕES EM TORNO DAS CONCEPÇÕES DE LEITURA: 
PROPOSTAS METODOLÓGICAS EM DOCUMENTO OFICIAIS 
PARA O ENSINO MÉDIO ..............................................................15

Caroline Helena dos Santos 
Osnir Branco 
Miguel Heitor Braga Vieira 

Capítulo 2

O CURSO DE LETRAS, A SALA DE AULA E A FORMAÇÃO 
DE PROFESSORES: LINGUÍSTICA APLICADA EM TEMPOS 
DIFÍCEIS ..........................................................................................29

Fernando Silvério de Lima 
Cristina Aparecida de Jesus 
Tátima Venâncio de Paula Mapa 

Capítulo 3

PEDAGOGIA E PEDAGOGOS: UMA TRAJETÓRIA DESDE 
A FORMULAÇÃO DA GRADUAÇÃO À CONSTRUÇÃO DE 
IDENTIDADE NO BRASIL E NA UFLA .......................................51

Caroline Souza Silva 

Capítulo 4

CARTA AOS PROFESSORES/AS DA EDUCAÇÃO BÁSICA ........69
Josiele Vita da Silva Tavares



Formação Docente no Brasil...

Capítulo 5

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
E AS CONTRIBUIÇÕES DAS PRÁTICAS DE LEITURA PARA O 
PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM ............................79

Keila Montes Pereira Rodrigues 
Joselma Silva 

Capítulo 6

O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA COMO SEGUNDA 
LÍNGUA PARA SURDOS: REFLEXÕES PARA PRÁTICA 
DOCENTE .......................................................................................95

Josiele Vita da Silva Tavares 

Capítulo 7

IMAGENS: UMA REFLEXÃO ACERCA DA POTENCIALIDADE 
DA ARTE ILUSTRATIVA E/OU NARRATIVA NOS LIVROS DE 
LITERATURA INFANTIL .............................................................105

Ludmila Magalhães Naves 
Juliana Paula de Oliveira Gomes 

Capítulo 8

DOCUMENTO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
DA SME DE GOIÂNIA: FUTURO ALMEJADO PARA NOSSAS 
CRIANÇAS .....................................................................................117

Priscilla da Costa Cunha 
Tereza Borges de Jesus Rodrigues 
Vinícius Borges Silva 

Capítulo 9

ATUAÇÃO DOS EDUCADORES COM ALUNOS COM 
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA ................................133

Paula de Lourdes Silva 
Michelle Alexandra Gomes Alves



Formação Docente no Brasil...

Capítulo 10

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE SOCIOLOGIA: USANDO 
SALA DE AULA INVERTIVA ........................................................149

Francisco Wellery Gomes Bezerra 

Capítulo 11

DESAFIOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL 
ESPECIALIZADO NA REDE DE ENSINO: VISÃO DE 
PROFESSORES ESPECIALISTAS..................................................167

Edna Antunes 
Vanessa Aparecida Palermo Campos 
João Carlos Pereira de Moraes 

Capítulo 12

INCLUSÃO ESCOLAR: UM ESTUDO DOS JOGOS 
E BRINCADEIRAS TRADICIONAIS COMO FATOR 
COADJUVANTE NO PROCESSO DA INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL DA CRIANÇA COM TDAH NO CICLO 1 DO 
ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL 
JACINTHO COELHO, GOIÂNIA - GO ......................................185

Tereza Borges de Jesus Rodrigues

SOBRE OS ORGANIZADORES ...................................................203





PREFÁCIO

Entende-se o conhecimento como fruto do ser humano e 
sobretudo um produto histórico, capaz de transformar 

práticas por meio da reflexão, da necessidade de uma construção 
constante de um novo pensar e da análise do agir. Nesta vertente, 
percebe-se que a presente obra possui o intuito de alimentar 
essa necessidade de novas buscas, novas análises, novas teorias 
e contextualizações que permeiam as experiências docentes e 
perpassam pela trajetória de uma incansável e incessante construção 
do saber no que diz respeito ao âmbito da educação.

Quiçá, a elaboração deste objeto de leitura, esta obra em 
sua ampla totalidade, alcance sua intenção primordial de incitar 
o diálogo e potencializar as camadas que envolvem as temáticas 
expostas nos capítulos que se seguem, como configurações de 
expressão, como plataformas de expansão das diferentes visões 
de mundo, percepções individuais ou coletivas, formadoras de 
emoções e saberes, que abarcam a esfera da formação profissional e 
sobretudo humana.

Dentre as tantas funções desta obra, encontra-se a intenção 
de nos organizar enquanto leitores e sujeitos em construção e de 
nos libertar do caos, pois compreende-se a literatura como uma 
forma de conhecimento, que pressupõe e sugere uma coerência 
mental, que nos atinge, nos modifica, nos toca, nos transforma e 
portando nos humaniza.

Assim, apresenta-se neste trabalho coletivo, fragmentos 
de uma perseverante e valiosa busca por respostas, estratégias, 
problematizações, investigações e questionamentos que se 
entrelaçam com a dinâmica do pensamento crítico docente, desse 
modo, auxiliando na constituição de uma nova forma de estar e de 
intervir no mundo como seres históricos e tão plurais que somos.

Ludmila Magalhães Naves
Julho de 2021





Capítulo 1

REFLEXÕES EM TORNO DAS CONCEPÇÕES 
DE LEITURA: PROPOSTAS METODOLÓGICAS 
EM DOCUMENTO OFICIAIS PARA O ENSINO 

MÉDIO

Caroline Helena dos Santos1

Osnir Branco2

Miguel Heitor Braga Vieira3

1 Introdução

A leitura tem sido temática de estudos teóricos e 
metodológicos ao longo dos anos, os quais servem 

como bases para elaboração de novos estudos e também para 
elaboração de documentos que regem o ensino da leitura, eixo da 
disciplina de Língua Portuguesa. A análise pauta-se numa pesquisa 
de natureza qualitativa, de cunho documental (FLIK, 2009). Os 
objetos de análise são: a) a Lei de Diretrizes e Base da Educação 
– LDB 9394/98, b) os Parâmetros Curriculares do Paraná – PCN 
(2000), c) as Diretrizes Curriculares Estaduais – DCE (2009), d) 
as Orientações Curriculares para o Ensino Médio – OCEM (2006) 
e f ) a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (2018). No 
plano geral discute-se as concepções de leitura e proposta de ensino 
apresentada em cada documento oficial; em seguida reflete-se sobre 

1 Mestranda em Estudos Literários pela Universidade Estadual de Londrina – UEL, 
graduada em Letras Português/Inglês pela Universidade Estadual do Norte do Paraná 
– UENP/CPP. Professora efetiva da rede municipal de ensino de Sertanópolis – PR. 
caroline.helena@uel.br 

2 Mestre em Ensino pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino da Universidade 
Estadual do Norte do Paraná – UENP/CCP, doutorando em Estudos Literários pela 
Universidade Estadual de Londrina – UEL. osnir.branco10@uel.com 

3 Professor doutor na Universidade Estadual de Londrina – UEL. miguelvieira@uel.br 
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os conceitos, definições e metodologias sobre leitura contidas nos 
cinco documentos analisados. Objetivamos, desta forma, contribuir 
para a compreensão da articulação entre os documentos e como 
cada um deles pressupõe o ensino da leitura no Ensino Médio.

A leitura tem sido temática de estudos teóricos e 
metodológicos ao longo dos anos, os quais servem como bases 
para elaboração de novos estudos e também para elaboração de 
documentos que regem o ensino da leitura, eixo da disciplina de 
Língua Portuguesa. A análise pauta-se numa pesquisa de natureza 
qualitativa, de cunho documental (FLIK, 2009). Os objetos 
de análise são: a) a Lei de Diretrizes e Base da Educação – LDB 
9394/98, b) os Parâmetros Curriculares do Paraná – PCN (2000), 
c) as Diretrizes Curriculares Estaduais – DCE (2009), d) as 
Orientações Curriculares para o Ensino Médio – OCEM (2006) e 
f ) a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (2018). No plano 
geral discutem-se as concepções de leitura e proposta de ensino 
apresentada em cada documento oficial; em seguida reflete-se sobre 
os conceitos, definições e metodologias sobre leitura contidas nos 
cinco documentos analisados. Objetivamos, desta forma, contribuir 
para a compreensão da articulação entre os documentos e como 
cada um deles pressupõe o ensino da leitura no Ensino Médio. 

Os documentos oficiais desde os Parâmetros Curriculares 
Nacionais – PCN (1995) até as Diretrizes Curriculares Estaduais 
– DCE (2009) que norteiam o ensino na disciplina de Língua 
Portuguesa apresentam o conteúdo estruturante, os conteúdos 
básicos, o tratamento didático, os objetivos da disciplina e o 
papel social do professor de Língua Portuguesa, além de propiciar 
reflexões sobre o ensino, a língua e a relação entre ambos.

Assim, num primeiro momento faz-se necessário apontar 
para o fato de que os documentos apresentados anteriormente 
devem respeitar os Direitos Humanos, a Constituição Federal e a 
Lei de Diretrizes e Base da Educação – LDB 9394/98 os quais 
firmam direitos e deveres para os cidadãos em âmbito mais 
generalizado. O primeiro diz respeito a humanidade como um 
todo, o segundo concentra-se em uma nação, no caso o Brasil e o 
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terceiro documento reafirmará o direito a educação garantido na 
Constituição Federal, de modo a estabelecer princípios da educação 
e os deveres do Estado.

Com essa breve apresentação inicia-se este estudo em 
documentos mais específicos da área, uma vez que já vão ao 
encontro do estabelecido em outros e apresentam de forma mais 
clara e objetiva como deve ser o ensino da Língua Portuguesa e 
logo em seguida submergiremos no que diz respeito a leitura – 
Concepção, Estratégias, Objetivos, Avaliações dentre outros.

2 A leitura: um percurso pelos documentos oficiais

O primeiro documento a ser discutido neste trabalho é o 
PCN, o qual conforme já apresentamos na introdução estabelece 
Parâmetros para a educação em âmbito nacional, Brasil. Desta forma, 
no PCN de Língua Portuguesa (2000) o ensino e aprendizagem 
da Língua Portuguesa envolve três variáveis: o aluno, o ensino e a 
Língua, ou seja, se dá pela relação entre o aprendiz e o objeto a ser 
apreendido em ambiente escolar/sistematizado conforme o exposto 
a seguir:

O primeiro elemento dessa tríade, o aluno, é o sujeito da ação 
de aprender, aquele que age sobre o objeto de conhecimento10. 
O segundo elemento, o objeto de conhecimento, é a Língua 
Portuguesa, tal como se fala e se escreve fora da escola, a língua 
que se fala em instâncias públicas e a que existe nos textos 
escritos que circulam socialmente. E o terceiro elemento da 
tríade, o ensino, é, neste enfoque teórico, concebido como a 
prática educacional que organiza a mediação entre sujeito e 
objeto do conhecimento11. Para que essa mediação aconteça, 
o professor deverá planejar, implementar e dirigir as atividades 
didáticas, com o objetivo de desencadear, apoiar e orientar o 
esforço de ação e reflexão do aluno. (BRASIL, 1998, p. 25).

Outro documento a ser apresentado, numa ordem 
cronológica, trata-se das Orientações Curriculares para o Ensino 
Médio - OCEM (2006), publicada no ano de 2006, que resulta 
de inquietações demonstradas por gestores da Secretaria de 
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Educação e estudiosos das mais diversas áreas do conhecimento. 
Esses demonstravam interesse em retomar das discussões em 
torno dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (2000) 
para compreensão de alguns pontos do documento que ainda 
careciam de esclarecimentos, e também para apontar e desenvolver 
indicativos que oferecessem alternativas didático-pedagógicas que 
contribuíssem para a organização do trabalho pedagógico e para a 
estruturação do currículo para o Ensino Médio:

[...] este documento que chega à escola é fruto de discussões 
e contribuições dos diferentes segmentos envolvidos com 
o trabalho educacional. O próprio processo, envolvendo 
diferentes representações e focos de análise, indica a natureza 
do texto cujo resultado está aqui apresentado. Isto é, um 
material que apresenta e discute questões relacionadas ao 
currículo escolar e a cada disciplina em particular. (BRASIL, 
2006, p. 9).

Sendo assim, equipes de trabalho foram formadas e 
discussões/reflexões sobre o exposto se espalharam em diferentes 
instâncias educacionais gerando ao fim delas as OCEM (2006), 
que é composto por três volumes: Linguagem, Código e suas 
Tecnologias (Volume 1), Ciências da Natureza, Matemática e suas 
Tecnologias (Volume 2) e Ciência Humanas e suas tecnologias 
(Volume 3) objetivando amparar professores com relação ao 
exposto anteriormente. 

Dessa forma, as OCEM (2006) apresentam direcionamentos 
e o professor pode optar por qual abordagem irá realizar em seu 
trabalho, conforme excerto a seguir:

As orientações não devem ser tomadas como “receitas” ou 
“soluções” para os problemas e os dilemas do ensino de Língua 
Portuguesa, e sim como referenciais que, uma vez discutidas, 
compreendidas e (re)significadas no contexto da ação docente, 
possam efetivamente orientar as abordagens a serem utilizadas 
nas práticas de ensino e de aprendizagem. (BRASIL, 2006, p. 
17).

Neste trabalho, por uma questão de aprofundamento no 
tema, somente o volume 1: Linguagens, Códigos e suas tecnologias 
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das OCEM (2006) será utilizado, por tratar especificamente do 
ensino de leitura.

Num segundo momento, o documento selecionado para a 
análise trata-se da Base Nacional Comum Curricular (2018), que 
- prevista na Constituição de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, de 1996, e no Plano Nacional de Educação, de 
2014, a BNCC expressa o compromisso do Estado Brasileiro com a 
promoção de uma educação integral e desenvolvimento pleno dos 
estudantes voltado ao acolhimento com respeito às diferenças e sem 
discriminação e preconceitos. (BRASIL, 2018, p. 5) – justificada 
na própria apresentação do documento. Esse por sua vez normatiza 
o currículo de forma que estabelece as aprendizagens essenciais que 
vão ao encontro ao prescrito pelo Plano Nacional de Educação – 
PNE (2014). 

A BNCC (2018) foi homologada pela Portaria n° 1.570, 
publicada no D.O.U. de 21/12/2017, Seção 1, Pág. 146, conta 
com a parceria do Ministério da Educação e Cultura (MEC) para 
sua implementação. Neste documento, assim como no primeiro, 
ateremos aos conteúdos relacionados a abordagens e propostas para 
o trabalho com leitura, sendo assim, adentraremos ao exposto nas 
habilidades e competências.

 A definição das competências e habilidades para o Ensino 
Médio articula-se às aprendizagens essenciais estabelecidas para o 
Ensino Fundamental, com o objetivo de consolidar, aprofundar e 
ampliar a formação integral dos estudantes, atendendo às finalidades 
dessa etapa e contribuindo para que cada um deles possa construir 
e realizar seus projetos de vida, em consonância com os princípios 
da justiça, da ética e da cidadania. (BRASIL, 2018, p.470) - que 
devem ser desenvolvidas na disciplina de Língua Portuguesa na área 
Linguagens e suas Tecnologias.

No Ensino Médio, o foco da área de Linguagens e suas 
Tecnologias estão na ampliação da autonomia, do protagonismo e 
da autoria nas práticas de diferentes linguagens; na identificação e 
na crítica aos diferentes usos das linguagens, explicitando seu poder 
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no estabelecimento de relações; na apreciação e na participação em 
diversas manifestações artísticas e culturais e no uso criativo das 
diversas mídias. (BRASIL, 2018, p.470).

 Atualmente, embora já existam muitas pesquisas e trabalhos 
que visam demonstrar como deve ser o trabalho com a leitura na 
escola tanto no sentido de formar cidadãos críticos para o exercício 
da cidadania quanto mais técnico visando o aperfeiçoamento não 
só profissional, mas também pessoal do indivíduo que a realiza, 
alguns professores ainda apresentam dificuldades em trabalhar com 
a leitura e mais ainda quando diz respeito à prática avaliativa de 
práticas de leitura.

 Muitos professores, mesmo os que têm a Leitura como 
objeto (subjetivo, mas objeto) de estudo e instrumento para o 
ensino apresentam diversas problemáticas ao abordar o tema ou 
na utilização da leitura como uma prática de letramento dentro da 
escola, principalmente quando se trata da leitura literária. 

Sendo assim, com base no proposto ou firmado em 
documentos oficiais pretende-se nesse estudo dar amparo legal e 
proporcionar a reflexão em torno do tema de modo que propicie 
maior propriedade para com o trabalho com leitura, principalmente 
no Ensino Médio.

No entanto, precisamos destacar inicialmente, qual o papel 
da disciplina de Língua Portuguesa no Ensino Médio, e para isso 
nos utilizamos do exposto na OCEM:

[...] as ações realizadas na disciplina Língua Portuguesa, no 
contexto do ensino médio, devem propiciar ao aluno o 
refinamento de habilidades de leitura e de escrita, de fala e 
de escuta. Isso implica tanto a ampliação contínua de saberes 
relativos à configuração, ao funcionamento e à circulação dos 
textos quanto ao desenvolvimento da capacidade de reflexão 
sistemática sobre a língua e a linguagem. (BRASIL, 2006, 
p.18).

Com base no excerto apresentado podemos perceber que 
o termo “refinamento” é utilizado para demonstrar o trabalho 
sistemático e persisto de organização de um currículo e de 
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atividades para a prática docente, que propiciem o aperfeiçoamento 
ou surgimento de novas capacidades para o uso da língua e a 
linguagem. Se voltado para a formação de identidades a disciplina 
de língua portuguesa pode contribuir, e muito, no sentido de por 
meio da leitura e da escrita propiciar a apreciação do eu e do mundo, 
afirmação da identidade de cada indivíduo, desenvolvimento de 
senso crítico e reflexivo para com as relações humanas e para com 
as ações que o “eu” exerce sobre o mundo: 

[...] por meio das atividades de compreensão e produção de 
textos, o sujeito desenvolve uma relação íntima com a leitura 
– escrita –, fala de si mesmo e do mundo que o rodeia, o que 
viabiliza nova significação para seus processos subjetivos. 
(BRASIL, 2006, p. 23).

 Dessa forma, e dada a possibilidade de inúmeras 
possibilidades para a realização do trabalho em sala de aula ambos 
os documentos OCEM (2006) e BNCC (2018) convergem em 
direcionar para os letramentos múltiplos na escola: “A lógica de 
uma proposta de ensino e de aprendizagem que busque promover 
letramentos múltiplos pressupõe conceber a leitura e a escrita como 
ferramentas de empoderamento e inclusão social” (BRASIL, 2006, 
p.28), assim: 

Nessa perspectiva, para além da cultura do impresso (ou 
da palavra escrita), que deve continuar tendo centralidade 
na educação escolar, é preciso considerar a cultura digital, 
os multiletramentos, os novos letramentos, entre outras 
denominações que procuram designar novas práticas sociais e 
de linguagem. (BRASIL, 2018, p. 478).

 Com o exposto pode se perceber que a disciplina da 
língua portuguesa, inserida nessa perspectiva de ensino que visa a 
formação integral do indivíduo e o desenvolvimento progressivo de 
habilidades e competências para o uso da língua e da linguagem, na 
atual conjuntura deve contemplar em seu currículo atividades que 
propiciem práticas condizentes com a realidade, ou seja, não deve 
ignorar o avanço da/s tecnologia/s e os possíveis usos que se pode 
fazer delas, principalmente no que concerne aos usos da língua e 
linguagem.
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 Haja vista que, ainda que os letramentos devem acontecer 
em todos os anos, destaca-se que no Ensino Médio deve-se dar 
ênfase ao uso das novas tecnologias e o uso da linguagem e língua 
que elas propiciam, não só no sentido de atuar nas redes, mas 
também ser capaz de reconhecer os benefícios e malefícios que essas 
podem trazer.

As novas tecnologias e novas formas de comunicação 
proporcionadas por elas devem ser conteúdos para se trabalhar de 
forma rigorosa, pelo fato de poderem ser muito além de novas formas 
de “criação comunicativa” uma fonte muito vasta de produção e 
pesquisa que podem contribuir para reprodução de verdades ou 
inverdades em grande escala e o aluno consciente e experiente não 
pode deixar-se levar por leituras únicas e equivocadas.

 Contudo, os documentos apresentam em suas estruturas 
o perfil, ou habilidades e competências que os alunos do Ensino 
Médio devem ter/desenvolver no decorrer dos três anos de escola, 
segue o perfil previsto para a disciplina de língua portuguesa:

Quadro 6 - Perfil de aluno segundo a OCEM do Ensino Médio

Conviver, de forma não só crítica mas também lúdica, com situações de produção 
e leitura de textos, atualizados em diferentes suportes e sistemas de linguagem – 
escrito, oral, imagético, digital, etc. –, de modo que conheça – use e compreenda – a 
multiplicidade de linguagens que ambientam as práticas de letramento multissemiótico 
em emergência em nossa sociedade, geradas nas (e pelas) diferentes esferas das 
atividades sociais – literária, científica, publicitária, religiosa, jurídica, burocrática, 
cultural, política, econômica, midiática, esportiva, etc;

No contexto das práticas de aprendizagem de língua(gem), conviver com situações 
de produção escrita, oral e imagética, de leitura e de escuta, que lhe propiciem uma 
inserção em práticas de linguagem em que são colocados em funcionamento textos 
que exigem da parte do aluno conhecimentos distintos daqueles usados em situações 
de interação informais, sejam elas face a face ou não. Dito de outra forma, o aluno 
deverá passar a lidar com situações de interação que se revestem de uma complexidade 
que exigirá dele a construção de saberes relativos ao uso de estratégias (linguística, 
textual e pragmática) por meio das quais se procura assegurar a autonomia do texto 
em relação ao contexto de situação imediato; 
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Construir habilidades e conhecimentos que o capacitem a refletir sobre os usos da 
língua(gem) nos textos e sobre fatores que concorrem para sua variação e variabilidade, 
seja a linguística, seja a textual, seja a pragmática. Nesse trabalho de análise, o olhar 
do aluno, sem perder de vista a complexidade da atividade de linguagem em estudo, 
deverá ser orientado para compreender o funcionamento sociopragmático do texto – 
seu contexto de emergência, produção, circulação e recepção; as esferas de atividade 
humana (ou seja, os domínios de produção discursiva); as manifestações de vozes 
e pontos de vista; a emergência e a atuação dos seres da enunciação no arranjo da 
teia discursiva do texto; a configuração formal (macro e microestrutural); os arranjos 
possíveis para materializar o que se quer dizer; os processos e as estratégias de produção 
de sentido.

Fonte: Brasil (2006, p.32 – grifos nossos).

 No quadro apresentado retiramos informações sobre o 
perfil desejado para o alunado do Ensino Médio nas OCEM 
(2006) e podemos perceber que está muito coerente ao proposto 
inicialmente, promover os letramentos múltiplos, pois engloba 
diferentes suportes, situações e perspectivas de apreciação, uso, 
análise e reflexão de/sobre os textos produzidos nas mais variadas 
esferas da atividade humana, buscando assim uma formação para a 
atuação social desde o cotidiano/ situações mais informal/comum 
ao aluno até situações mais complexas/ inesperadas pelo aluno, 
de forma que ele seja capaz de se colocar tanto como agente nos 
processos de comunicação ou como observador crítico, ou seja, 
reconheça seu papel diante de qualquer situação comunicativa que 
estiver.

 Já na BNCC (2018) as habilidades e competências previstas 
para os alunos do Ensino Médio apresentam-se de forma mais 
explicita, pois concentram-se em campos de atuação social, ou seja, 
o professor com base nesse documento tem maior amparo com 
relação a seleção de conteúdos e devidas abordagens na sua prática 
docente, veja quadro a seguir:
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Quadro 7 - As habilidades e competências para o alunado do Ensino Médio de acordo 
com a BNCC

O campo da vida pessoal pretende funcionar como espaço de articulações e sínteses das 
aprendizagens de outros campos postas a serviço dos projetos de vida dos estudantes. 
As práticas de linguagem privilegiadas nesse campo relacionam-se com a ampliação 
do saber sobre si, tendo em vista as condições que cercam a vida contemporânea e as 
condições juvenis no Brasil e no mundo. (BRASIL,2018, p. 494 – grifo nosso)
No cerne do campo de atuação na vida pública estão a ampliação da participação em 
diferentes instâncias da vida pública, a defesa dos direitos, o domínio básico de textos 
legais e a discussão e o debate de ideias, propostas e projetos.
No Ensino Médio, ganham destaque as condições de produção dos textos legais, sócio 
e historicamente situados e, em última instância, baseados nas experiências humanas, 
formulados com vistas à paz social. A discussão sobre o Estatuto da Juventude e seu 
cumprimento e a análise e produção coletiva de projetos de lei também são postos em 
evidência. Análises de campanhas e programas políticos e de políticas públicas, bem 
como de estratégias de acompanhamento do exercício do mandato de governantes, 
também são consideradas em algumas das habilidades propostas.
Ainda no domínio das ênfases, indica-se um conjunto de habilidades que se relacionam 
com a análise, discussão, elaboração e desenvolvimento de propostas de ação e de 
projetos culturais e de intervenção social. (BRASIL,2018, p. 494 – grifo nosso)
Em relação ao campo jornalístico-midiáticos [...] No Ensino Médio, os jovens precisam 
aprofundar a análise dos interesses que movem o campo jornalístico midiático, da relação 
entre informação e opinião, com destaque para o fenômeno da pós-verdade, consolidar 
o desenvolvimento de habilidades, apropriar-se de mais procedimentos envolvidos na 
curadoria de informações, ampliar o contato com projetos editoriais independentes e 
tomar consciência de que uma mídia independente e plural é condição indispensável 
para a democracia.
Como já destacado, as práticas que têm lugar nas redes sociais têm tratamento ampliado. 
Além dos gêneros propostos para o Ensino Fundamental, são privilegiados gêneros mais 
complexos relacionados com a apuração e o relato de fatos e situações (reportagem 
multimidiática, documentário etc.) e com a opinião (crítica da mídia, ensaio, vlog de 
opinião etc.). Textos, vídeos e podcasts diversos de apreciação de produções culturais 
também são propostos, a exemplo do que acontece no Ensino Fundamental, mas 
com análises mais consistentes, tendo em vista a intensificação da análise crítica do 
funcionamento das diferentes semioses. (BRASIL,2018, p. 495 – grifo nosso)
No campo artístico-literário busca-se a ampliação do contato e a análise mais 
fundamentada de manifestações culturais e artísticas em geral. Está em jogo a 
continuidade da formação do leitor literário e do desenvolvimento da fruição. A análise 
contextualizada de produções artísticas e dos textos literários, com destaque para os 
clássicos, intensifica-se no Ensino Médio. Gêneros e formas diversas de produções 
vinculadas à apreciação de obras artísticas e produções culturais (resenhas, vlogs e 
podcasts literários, culturais etc.) ou a formas de apropriação do texto literário, de 
produções cinematográficas e teatrais e de outras manifestações artísticas (remidiações, 
paródias, estilizações, videominutos, fanfics etc.) continuam a ser considerados 
associados a habilidades técnicas e estéticas mais refinadas. (BRASIL,2018, p. 495 – 
grifo nosso)
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O campo das práticas de estudo e pesquisa mantém destaque para os gêneros e 
habilidades envolvidos na leitura/escuta e produção de textos de diferentes áreas do 
conhecimento e para as habilidades e procedimentos envolvidos no estudo. Ganham 
realce também as habilidades relacionadas à análise, síntese, reflexão, problematização e 
pesquisa: estabelecimento de recorte da questão ou problema; seleção de informações; 
estabelecimento das condições de coleta de dados para a realização de levantamentos; 
realização de pesquisas de diferentes tipos; tratamento dos dados e informações; e 
formas de uso e socialização dos resultados e análises.
Além de fazer uso competente da língua e das outras semioses, os estudantes devem 
ter uma atitude investigativa e criativa em relação a elas e compreender princípios e 
procedimentos metodológicos que orientam a produção do conhecimento sobre a 
língua e as linguagens e a formulação de regras. 

Fonte: Brasil (2018, p. 496 – grifos nossos).

No quadro apresentado buscou-se trazer de forma resumida 
as habilidades e competências previstas para a área Linguagens e 
Códigos e suas tecnologias para a disciplina de língua portuguesa, 
principalmente no que concerne à leitura.

Contudo, percebemos que ambos os documentos 
OCEM (2006) e BNCC (2018) ao abordarem as competências 
e habilidades a serem desenvolvidas nos anos do Ensino Médio 
convergem com o objetivo de uma proposta interacionista, que 
busca o desenvolvimento integral dos estudantes para o mundo do 
trabalho e exercício da cidadania, de forma que considera todo o 
contexto histórico e social em que esses estudantes estão inseridos 
e prima por atividades que correspondam às suas necessidades 
mais imediatas em primeira instância, e posteriormente para a 
compreensão e aperfeiçoamento dessas habilidades para o agir em 
outros contextos de comunicação. 

Embasa-se nas concepções de letramentos múltiplos e 
letramento crítico que muito além de ver o discurso como prática 
social, o vê como possibilidade de desenvolvimento de senso crítico 
e como proporcionador de ações que visem o bem próprio, quando 
se referem ao indivíduo em si e o bem comum quando dizem 
respeito ao coletivo/comunidade/social.
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3 Considerações finais

No que diz respeito às concepções metodológicas para o 
ensino de leitura nos cinco documentos oficiais aqui analisados, 
observa-se que há uma consonância no que diz respeito as concepções 
teóricas metodológicas que os norteiam, ou seja, as considerações 
teóricas já preconizadas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais de 
Língua Portuguesa (BRASIL, 2000), às práticas contemporâneas 
de linguagem, ligadas especialmente às tecnologias digitais da 
informação e comunicação, interferindo diretamente na forma 
como o estudante participa (e/ou participará) nas esferas da vida 
pública, no trabalho e em sua vida pessoal.
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1 Tempos difíceis para a Linguística Aplicada: e quando foi 
fácil?

Pensar sobre os caminhos da LA contemporânea pode nos prover 
outros modos de compreender nosso futuro como pesquisadores 
nesse campo, ao passo que também apresenta novas formas de 

politizar a vida social para além das histórias que nos contaram 
sobre quem somos: uma indagação à qual a LA contemporânea 

precisa responder. Afinal, fazer pesquisa nesse campo pode ser 
uma forma de repensar a vida social (MOITA LOPES, 2009, 

p.22).
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A Linguística Aplicada (LA) nasce com uma ciência que 
inicialmente tem de lidar com o forte vínculo familiar 

que mantém com a Linguística (Teórica), não apenas por seu 
nome, mas pela interpretação de que a ciência mais jovem seria 
apenas (e exclusivamente) a aplicação prática das teorias postuladas 
pela ciência mais velha. Historicamente, a LA passa por diferentes 
momentos do que pode ser entendido como a trajetória de 
construção de sua identidade científica. Se inicialmente teve de 
superar a visão de que era exclusivamente uma ciência do ensino 
e da aprendizagem de línguas (embora este ainda seja um de seus 
campos mais fortes e representativos até hoje no cenário mundial), 
e posteriormente demonstrar sua autonomia a ponto de produzir 
conhecimento próprio e não apenas consumir teorias, por fim 
ela se descobre em sua natureza interdisciplinar, sendo capaz de 
dialogar com diferentes áreas e voltar ao seu lugar acadêmico para 
produzir os saberes específicos. Se essa trajetória foi percorrida 
ao longo de várias décadas, desde seu surgimento após a segunda 
guerra mundial, é mais notadamente a partir dos anos noventa que 
outro importante momento pode ser observado em sua trajetória: 
a chamada para um olhar crítico. Se o cenário internacional da 
década de noventa de um lado promovia os discursos do mundo 
globalizado como exitoso, de outro, notou-se a necessidade de 
atentar para as desigualdades cada vez mais acentuadas e questões 
como racismo, xenofobia, pobreza, imperialismo político e 
geopolítica tornaram-se temas frequentes para uma ciência que se 
propõe a estudar a linguagem em uso por seus falantes e as possíveis 
questões que se desdobram dessa interação. A chamada perspectiva 
crítica em Linguística Aplicada (PENNYCOOK, 2006) não propôs 
necessariamente uma nova ciência, mas a necessidade de pensar as 
relações cada vez mais complexas e interligadas entre a vida social 
e as relações de poder que resultam em desigualdades, exploração, 
conflito e sofrimento.

Nos anos 2000, a Linguística Aplicada avança de um diálogo 
interdisciplinar para caminhos transdisciplinares “no sentido de 
que deseja atravessar as fronteiras disciplinares, continuamente se 
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transformando” (MOITA LOPES, 2009, p.19). Ainda que nem 
todo o campo se transforme, é evidente a movimentação rumo 
a um fazer científico centrado nas questões sociais que podem 
ser compreendidas e transformadas a partir de pesquisas sobre a 
linguagem (os discursos, as ideologias, as crenças) e a interação 
(os usos, as práticas sociais, as diferentes formas de comunicação). 
Como nos lembram diferentes vozes dos estudos culturais (HALL, 
2000, 2006; SILVA, 2000; WOODWARD, 2000), as identidades 
são construções históricas que se revelam fragmentadas, complexas, 
fluidas e relacionadas às interações que ocorrem por meio da 
linguagem (nas palavras e nos significados da vida social). E no 
mundo contemporâneo, a LA também descobre outros fragmentos 
que revelam traços de uma identidade cada vez mais transgressiva 
(PENNYCOOK, 2006) e indisciplinar (MOITA LOPES, 2006, 
2009) a partir de demandas do mundo em constante mudança.

Dessa forma, Moita Lopes (2009, p.18-19, grifos nossos) 
nos lembra que no cenário moderno as Ciências Sociais em geral 
buscaram intensificar “as indagações sobre como o sujeito social 
era teorizado de forma homogênea, tendo as diferenças que o 
constituem apagadas no interesse de prestigiar aqueles colocados 
em posição de hegemonia nas assimetrias sociodiscursivas (...). 
A LA também considerou esses questionamentos, assumindo 
para si responsabilidades de um fazer científico capaz de “criar 
inteligibilidade sobre problemas sociais em que a linguagem tem 
um papel central” (MOITA LOPES, 2006, p. 14). 

De maneira semelhante, o campo da pesquisa de formação 
de professores acompanhou essas discussões e essas críticas de 
dentro da LA em pesquisas que avançaram de uma ideia inicial 
do preparo de professores como treinamento, para visões mais 
sensíveis da trajetória que constitui a aprendizagem docente. Dessa 
forma, questões como a reflexão do professor, as suas crenças, a sua 
subjetividade, as questões históricas, sociais, políticas e as condições 
contextuais de seu trabalho estiveram cada vez mais presentes nas 
pesquisas brasileiras (cf. LIMA, 2017). Todas essas demandas 
exigem em um cenário contemporâneo que ao estudar relações de 
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ensino e aprendizagem, levemos em conta o perfil complexo dos 
sujeitos envolvidos nessas práticas sociais. 

Portanto, este capítulo toma o desafio de pensar questões da 
formação de professores a partir da tarefa de pensar que os sujeitos 
são cada vez mais complexos e as relações sociais estão imbricadas 
nas experiências individuais. Nessa perspectiva, é importante pensar 
que é cada vez mais necessário:

reteorizar o sujeito social em sua heterogeneidade, fluidez e 
mutações, atrelando a esse processo os imbricamentos de poder 
e desigualdade inerentes. Tradicionalmente, o sujeito da LA tem 
sido um ser sem gênero, raça e sexualidade. Ou, no máximo, tem 
sido construído com um gênero, raça e sexualidade fixos do qual 
não consegue escapar; com a linguagem refletindo o que ele é, 
ao invés de ser compreendida como um lugar de construção da 
vida social e, portanto, dele mesmo (MOITA LOPES, 2009, 
p.21, grifos nossos).

As complexidades da subjetividade humana não podem ser 
desconsideradas em pesquisas que estudem as interações entre as 
pessoas e a proposta do presente capítulo é propor um diálogo deste 
sujeito contemporâneo que faz parte de nossas pesquisas em LA no 
campo da formação de professores. Nas próximas sessões, buscaremos 
ilustrar como essas complexidades atravessam a individualidade 
de sujeitos que anteriormente teriam sido estudados de maneira 
homogênea, com ênfase apenas nos processos de aprendizagem. A 
primeira ilustração considera um recorte narrativo de uma estudante 
de Letras revisitando suas lembranças para pensar sua chegada ao 
ensino superior. Estas lembranças constroem uma trajetória de 
desafios e conquistas que sinalizam temas constantes da realidade 
brasileira: a experiência da discriminação, do racismo velado e das 
desiguais oportunidades de acesso. Tudo isso do ponto de vista da 
construção de uma identidade, da experiência de uma estudante de 
Letras negra que chega ao ensino superior e constrói cada vez mais 
uma consciência crítica de seu pertencimento em um ambiente que 
continua fortemente marcado pela falta de representatividade. A 
segunda ilustração considera o recorte narrativo de uma professora 
de língua inglesa em contexto de escola pública refletindo sobre as 
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condições de seu trabalho, seu papel como professora e como busca 
uma prática pedagógica baseada no diálogo com seus alunos e na 
discussão de temas atuais nas aulas de língua inglesa. Posteriormente, 
pensamos em algumas implicações acerca do momento atual e os 
desafios que eles trazem para pensar a pesquisa em LA e no campo 
da formação de professores.

2 A descoberta de si no curso de Letras: narrativas de uma 
estudante negra

Outras histórias de Carolina foram objeto de outros 
estudos anteriores sobre questões étnico raciais, pesquisa narrativa e 
Linguística Aplicada (LIMA; JESUS, 2021; JESUS; LIMA, 2021). 
Carolina nasceu e cresceu na região mineira dos inconfidentes em 
uma família humilde e desde pequena desenvolveu fortes laços 
com o mundo da leitura, de forma que nos faz compreender 
porque anos mais escolhe o curso de Letras como o caminho de 
chegada ao ensino superior. Não podemos, no entanto, pensar que 
sua narrativa seria a história homogênea de uma jovem que tem 
um sonho. Ao reconhecermos o sujeito da LA em sua mudança, 
fluidez e heterogeneidade (MOITA LOPES, 2009), entendemos 
que diversos fatores estão atravessados na história que se apresenta.

Como analisado em trabalhos anteriores (JESUS; LIMA, 
2021), Carolina é uma jovem negra que compartilha suas histórias 
pessoais e memórias escolares que a levam ao curso de Letras. 
A mesma infância que é marcada pela descoberta do mundo da 
leitura também é marcada pela lembrança de ser criada apenas 
pela mãe, da perda de seu pai quando tinha apenas sete anos e das 
dificuldades de uma vida humilde em uma pequena cidade mineira. 
A chegada ao curso de Letras foi constituída por diversas conquistas 
pessoais e a descoberta de muitas coisas sobre si. Em primeiro lugar, 
sua disciplina e autonomia de buscar o acesso à educação foram 
essenciais, segundo ela, para poder estudar em uma instituição 
pública federal próxima de sua cidade natal. É neste mesmo período, 
no entanto que vivencia outras experiências marcantes a partir de 
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uma perspectiva étnico-racial. Ainda que a jovem reconheça que 
pouco pensava sobre o significado de ser uma criança negra ou que 
o racismo era algo discutido em sua família (cf. JESUS; LIMA, 
2021), foi na vida cotidiana que vivenciou os primeiros eventos 
discriminatórios, entre olhares e injúrias, que a fizeram perceber mais 
sobre si e mais sobre uma sociedade problemática onde vivia, uma 
sociedade em que pessoas indicavam, mesmo que de forma velada, 
como o racismo é um problema sério no Brasil. Ao adiantarmos sua 
história para algum tempo depois, encontramos Carolina enquanto 
uma mulher adulta no início de seus vinte anos e agora uma 
estudante do curso de Letras. Ao compartilhar sua história de vida, 
ela reflete retrospectivamente e conclui que é principalmente agora 
na vida adulta que percebe maior entendimento de sua identidade 
como mulher negra. Parte dessas descobertas ela atribui ao período 
que vive no ensino superior: a experiência de conviver com outras 
pessoas, de sentir acolhimento no campus universitário, fazer novas 
amizades, participar de atividades que abordem temas das questões 
étnico-raciais e principalmente, encontrar professores negros em 
seu curso. 

São experiências dessa natureza que lhe permitem construir 
um senso de possibilidade em sua formação a partir do conceito 
de representatividade (ALMEIDA, 2019), ou seja, a presença de 
outras pessoas negras nas salas de aula onde estuda e nos professores 
das matérias que cursa. Vale ressaltar, no entanto, que ainda que 
isso seja importante, em termos concretos a representatividade 
nas narrativas de Carolina aparecem apenas na presença de dois 
professores. Mesmo assim, essas presenças são marcantes e lhe 
causam um grande impacto. Em Jesus e Lima (2021), por exemplo, 
Carolina revela mais detalhes da surpresa e alegria que sentiu ao 
conhecer uma professora de produção textual nos primeiros 
períodos do curso que também abria espaço para discussões em 
sala sobre questões étnico-raciais. Nesta sessão, vamos explorar 
um pouco essa questão para pensar como a estudante constrói um 
entendimento de si ao longo do curso, voltando nosso olhar para as 
reflexões da jovem sobre sua identidade.
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Retomando as questões dos estudos étnico-raciais, 
vale lembrar que a desigualdade é reforçada quando mesmo a 
população negra sendo a maioria em número4, não encontramos 
representatividade em espaços de poder como a universidade, como 
nos lembra Almeida (2019). E no caso de Carolina, encontrar 
professores negros atuando em seu curso lhe trouxe admiração e 
motivação logo no começo do curso. Além da surpresa inicial ao 
conhecer a professora de produção escrita, ela ainda se lembra de 
outra surpresa na segunda vez que teve outro professor negro na 
faculdade, desta vez em uma disciplina na área de Educação. 
Excerto 1

Inclusive aquele mesmo choque que eu tive quando eu vi a [professora de produção de 
texto] pela primeira vez, foi ele também. Porque você lê o nome do professor, e ... eu 
nunca parava pra pensar como esse professor seria, sabe? Mas quando ele entra ali, 
foi a mesma reação que eu tive com [a professora de produção de texto], de parar olhar 
e falar “este é meu professor de educação, foi bem interessante.

O impacto da surpresa expressada pela aluna é visível, ela 
não imaginava quem era o seu professor apenas lendo o nome, 
mas certamente não o imaginava negro, por estar acostumada com 
pouca representatividade no ensino superior. Isso nos faz pensar, 
como diz Almeida (2019, p.2019, p.101) que “a universidade 
não é apenas um local de formação técnica e científica para o 
trabalho, mas um espaço de privilégio e destaque social – um lugar 
que no imaginário social produzido pelo racismo, foi feito para 
pessoas brancas”. Desta forma, ao mesmo tempo que a surpresa 
de Carolina tem o lado da admiração de ver mais um exemplo de 
representatividade, do outro lado ela revela a confirmação de que 
essa era uma realidade não muito frequente. Ter mais um professor 
ali em sua trajetória fazia a diferença.

Toda dificuldade e silêncio citados acerca dos acessos 
e debates sobre questões raciais no Brasil, além de provir de 
uma estrutura política e institucional, é disseminada através 

4 Dados do IBGE de 2019 divulgados em 2020 apontam que a autodeclaração realizada 
nas pesquisas do contexto brasileiro indicam mais de 19,8 milhões de pessoas pretas 
e 98,1 milhões de pessoas pardas em números absolutos.
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da população pelo chamado racismo cordial, termo usado por 
uma pesquisa realizada pelo Datafolha5 na década de noventa 
com intuito de averiguar o preconceito no Brasil. Este conceito 
considera como a noção de cordialidade (PACHECO, 2011) 
contribui para a perpetuação de um silêncio acerca da seriedade 
que é a presença do racismo no cotidiano brasileiro e para que 
posições privilegiadas sejam normalizadas como um padrão que 
exclui demais diferenças. Em suas lembranças, por exemplo, 
Carolina não recorda de questionamentos entre seus colegas sobre a 
falta de representatividade no corpo docente de seu curso. Para ela, 
no entanto, os poucos exemplos de representatividade importam 
e representam muito. Todavia, ela ainda não é suficiente, seria 
importante encontrar mais essa representatividade também em 
outros espaços, não apenas da universidade (com seus estudantes 
e demais funcionários), mas da sociedade em geral (nas artes, na 
política, na ciência e demais locais e relações de poder). 

Outro momento em que a estudante se refere ao fato de 
não ter tido muitos professores negros é quando nos conta sobre os 
professores que ela teve no ensino fundamental. A este respeito, ela 
faz uma retrospectiva sobre os anos da educação básica.
Excerto 2

Eu acho que... se eu tivesse né, antes, no ensino fundamental e médio, tido mais 
professores negros, talvez eu já meio que começaria a pensar assim; “nossa, aqui tem 
pessoas que estão em diferentes estágios da vida e que ocupam diferentes lugares 
nas escolas e que elas são parecidas comigo.
(...)
Eu acredito que sim, se eu tivesse tido mais professores negros durante o início da 
minha formação escolar, talvez eu pensaria até em outras coisas, assim, pra poder 
cursar. É bem interessante... quando você se depara né, com pessoas negras em 
áreas assim, sabe? Que você, meio que nunca procurou por elas naquele lugar. 
Então, eu acredito que sim, isso teria, com certeza, me moldado assim de uma forma 
diferente para despertar ainda mais meu interesse por áreas diferentes.

5 Estamos nos referindo ao texto Racismo Cordial: a mais completa análise sobre o 
preconceito de cor no Brasil, organizado por Cleusa Turra e Gustavo Venturini (Folha 
de S. Paulo/Datafolha) e publicado pela editora Ática em 1995.
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Neste momento, podemos observar o impacto que o 
reconhecimento de um sujeito negro tem em outro sujeito negro que 
ocupa um cargo de poder, e como isto influencia a vivência e a extensão 
das possibilidades consideradas por aquele indivíduo. E isso traz 
uma representação importante para sua identidade em construção, 
o senso de possibilidade e de reconhecimento no outro. Pois se 
um indivíduo não se vê representado em determinados ambientes, 
de alguma forma ele entende que não pertence aos determinados 
espaços e se percebe discriminado. Nessa perspectiva, vale lembrar 
que “o racismo constitui todo um complexo imaginário social que 
a todo momento é reforçado pelos meios de comunicação, pela 
indústria cultural e pelo sistema educacional” (ALMEIDA, 2019, 
p.41), de forma que mesmo inconscientemente, o sujeito negro 
se autopolicia evitando ou nem sequer cogitando alguns lugares 
que imagina não pertencer a ele. A história de Carolina mostra a 
resiliência de alguém que trilhou as tentativas de chegar ao ensino 
superior por meio de sua dedicação aos estudos. E mesmo com seus 
esforços e suas conquistas individuais, ela reflete que se tivesse mais 
professores negros ou caso tivesse a representação de pessoas negras 
em outros lugares da sociedade, é possível que ela tivesse tomado 
outras decisões acerca de seu futuro e do objeto de seus estudos, 
revelando mais uma vez que para ela a representatividade importa 
nesta trajetória de descobertas e construção da própria identidade.
Excerto 3

É importante que nós estejamos nesses lugares e tipo assim, eu não quero pensar que 
pelo medo de ser discriminada, de ser ignorada por outras pessoas, que isso me impeça 
de ir cada vez mais longe, sabe? Eu acho que se eu tenho essa vontade assim, de querer 
chegar nesse lugares e se me for possível, então eu só tenho que ir. 

Contudo, Carolina não se conformou com o que o 
imaginário racista impôs a ela, mesmo limitada por seus exemplos, 
ela procurou ingressar em uma instituição de ensino superior, 
vendo neste espaço e no curso de Letras, uma oportunidade de 
futuro melhor. Em relato, descobrimos o desejo que ela tem 
de alcançar seus objetivos e que não quer ver a discriminação 
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como um fator que vai pará-la. Ela sabe das condições históricas 
anteriores e seu reflexo na vida contemporânea. Mesmo assim, tem 
seus objetivos claros, e seus desejos também, porém, por estar no 
começo de uma longa reflexão sobre raça e identidade ao longo de 
sua vida universitária, ela também se vê confusa, no meio do caos 
do processo de construção identitária. Isso pode ser observado no 
próximo excerto:
Excerto 4

Eu acho que eu ainda estou no início, sabe?... De conseguir definir a minha 
identidade na sociedade. Acho que por muitos motivos, sabe? Por eu não ter 
crescido com uma consciência sobre a minha raça, sabe? Por tipo assim, apesar de 
alimentar esses meus hábitos, né? De estudar para poder estar nos lugares que eu queria 
estar. Eu também, às vezes ficava com uma falta de perspectiva, sabe? Pensava assim, 
ah... é isso mesmo, ou tipo, não importa muito o que vai acontecer depois. Eu não sei 
bem te responder, pra ser bem sincera. Eu acho que isso ainda é uma coisa que eu 
ainda estou num percurso pra poder descobrir.

Carolina relata sentir que está no início da mudança de 
pensamento em relação ao seu lugar na sociedade e seu senso de 
possibilidade, questões que estão ligadas ao momento que vive 
no ensino superior. Ela pode não saber, mas esta fase é o início 
da formação de mais um traço de identidade. Pois se a identidade 
é formada com as experiências vivenciadas (HALL, 2000, 2006; 
NORTON, 2013), fazer parte de um ambiente que a provoca e 
a faz questionar seu local de pertencimento na sociedade colabora 
para sua tomada de consciência sobre seu papel e seu potencial 
naquele lugar.

Vale lembrar que “a identidade e a diferença estão 
inextrincavelmente articuladas ou entrelaçadas em identidades 
diferentes, uma nunca anulando completamente a outra” 
(HALL, 2006, p.87). Dessa forma, é compreensível que existam 
questionamentos e contradições em sua forma de entender 
e se relacionar com o mundo. Carolina está construindo e 
desconstruindo conhecimentos que vão fazer parte de sua identidade 
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e que podem gerar novos questionamentos e novas contradições em 
sua experiência.

Portanto, a jovem estudante de Letras está formando os 
traços de uma nova identidade, contudo, considera estar no início, 
pois ainda carrega em si fragmentos já existentes e que podem ou 
não conflitar com a nova identidade em formação. O novo ambiente 
que ela tem a possibilidade de conviver (com outras pessoas e outros 
saberes), possibilita “um efeito pluralizante sobre as identidades, 
produzindo uma variedade de possibilidades e novas posições 
de identificação, tornando as identidades mais posicionais, mais 
políticas, mais plurais e diversas” (HALL, 2006, p. 87). Quando 
Carolina diz estar “no início”, entendemos que ela está no começo 
da formação de mais um traço de sua identidade, que se relacionará 
de maneira discursiva, com fluidez e complexidade (MOITA 
LOPES, 2002) com os demais traços que formam Carolina.

Por fim, o momento narrativo se encerra com Carolina 
revelando que está se descobrindo também no curso de Letras, 
especialmente no campo dos estudos literários. Ainda que ela 
não se identifique com a docência, por se achar muito tímida e 
reclusa, acredita no potencial da educação para a luta antirracista. 
Ao mesmo tempo, tem demonstrado interesse pela crítica literária e 
pela escrita, tendo como maior referência Machado de Assis. 

3 A construção de si em uma sala de aula: narrativas de uma 
professora de inglês

Em outros trabalhos, a trajetória de Ofélia foi apresentada 
tendo em vista tanto as vivências anteriores que constituíram seu 
desejo de tornar-se uma professora de língua inglesa (LIMA; MAPA, 
2020) quanto os desafios de ensinar inglês em contexto pandêmico 
(LIMA; MAPA, 2021). A história de Ofélia com a língua inglesa 
e com a educação escolar vem muito antes da sua formação como 
professora. A primeira parte de suas narrativas consideram sua 
carreira e informações pessoais, contando assim toda a sua trajetória 
desde as primeiras lembranças da língua inglesa em sua vida até os 
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dias de hoje. Ofélia nasceu em uma família de professores e sempre 
demonstrou interesse pelo campo da linguagem. Suas primeiras 
lembranças da língua inglesa na escola retomam as aulas de Miss 
Bates, sua professora do ensino fundamental que, apesar de severa 
e séria fez com que Ofélia despertasse o interesse de aprender a 
nova língua. Ao longo da adolescência, a jovem começa a trabalhar 
em uma creche e chama a atenção de seus colegas pela forma 
como conduz as atividades na educação infantil. Essas vivências 
e a convivência com outros professores fazem parte da época em 
escolher o curso de Letras como sua chegada ao ensino superior. 

Anos mais tarde, após sua conclusão da licenciatura em 
língua inglesa, podemos encontrar Ofélia por volta dos trinta anos 
de idade trabalhando em uma escola pública da cidade onde reside 
com sua família. Assim como a realidade de muitos brasileiros, no 
começo de dois mil e vinte é surpreendida com a suspensão das 
aulas presenciais e a rápida transição ao ensino remoto devido ao 
contexto pandêmico. Muitos de seus desafios sobre este momento 
são detalhados em Lima e Mapa (2020) a saber: a) a preocupação 
com seus estudantes em situação de vulnerabilidade, b) as 
dificuldades de aprendizagem e de acesso tecnológico para realização 
das atividades escolares e c) o aumento expressivo de seu trabalho 
e a preocupação com aspectos emocionais da profissão. A partir 
dessa breve contextualização, vamos retomar algumas vivências de 
Ofélia em seu contexto de trabalho atual, para pensar como seu 
trabalho em sala de aula é atravessado por questões concebidas pela 
LA contemporânea (MOITA LOPES, 2002, 2006, 2009).

Ao longo dessa sessão, apresentaremos como Ofélia 
constrói o sentido do que é ensinar língua inglesa nos dias atuais. 
Analisaremos os motivos de ensinar essa língua para seus alunos, e 
também suas perspectiva sobre as suas práticas pedagógicas e como 
interpreta esses fenômenos, podendo assim entender quais são os 
sentidos de Ofélia para ensinar língua inglesa na escola pública. 
Para começar, podemos observar sobre o sentido de ensinar a partir 
do cenário atual: 
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Excerto 7

Pesquisadora: O que você acha de ensinar Inglês no mundo de hoje?

Eu acho fantástico, porque... o acesso. A gente vê isso aí, “Black Lives Matter” está 
lá e nós estamos aqui e é uma coisa que você pode trazer para o contexto da sala de 
aula, você tem formas muito mais tranquilas [de acesso aos materiais em inglês]. 
Eu não me imagino ensinando Inglês com uma fita cassete gravando “repeat”. Você tem 
um celular que mostra para o menino, você tem oportunidade. Às vezes eu sinto que 
eu faço pouco, por isso. Porque a gente tem muita coisa, tem muito aplicativo, muita 
coisa que dá para ser usada dentro da sala de aula e às vezes eu não uso por falta de 
experiência, de manejo, e que eu tenho que aprender ainda. Eu acredito que seja muito 
fácil ensinar hoje em dia e tem muitas formas.

 O acesso às tecnologias nos dias hoje é algo que fascina 
Ofélia pela quantidade de opções disponíveis e acredita que 
devemos integrá-las ao contexto da sala de aula. A questão dos 
protestos do Black Lives Matter, por exemplo, estava em evidência 
durante a realização da entrevista e Ofélia usa como exemplo de 
como algo que acontecia nos Estados Unidos poderia ser levado 
para sua sala de aula em diálogo com a realidade brasileira e o 
contexto local. Mesmo com a falta de experiência para fazer uso 
dessas tecnologias e com a sensação de estar fazendo pouco em 
sala de aula (possivelmente pelo excesso de trabalho), Ofélia não 
se abala com essas dificuldades, acreditando que existem muitas 
maneiras de ensinar a partir de recursos distintos e deixa claro que 
também não se vê como uma professora desatualizada, uma vez 
que ela usa o exemplo da fita cassete para ressaltar algo antigo. 
Além dessa preocupação em estar atualizada, o que podemos trazer 
da nossa primeira análise, é o sentido de que Ofélia quer fazer a 
diferença na vida dos seus alunos. No excerto abaixo, Ofélia nos 
apresenta a maneira que ela incorpora novas experiências e o papel 
da aprendizagem de formas variadas. 
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Excerto 8

Eu acho que é importante sim e que as pessoas aprendem de formas diferentes, 
então eu tenho que tentar trabalhar de formas diferentes para tentar acessar aquele 
aluno e ter contato com ele. Pois tem aluno que é visual, tem outro aluno que é mais 
auditivo então eu tenho que buscar os meios justamente para isso. Tanto que as formas 
que você trabalha nos momentos avaliativos, você não pode avaliar de uma forma só, 
não pode ser uma prova escrita formal, não pode ser assim. Isso sem contar que às 
vezes tem que levar em consideração as dificuldades de aprendizagem. Não, eu tenho 
que criar outros meios para que ele possa aprender e também para que ele não se 
frustre durante a aprendizagem do componente curricular.

Ofélia tenta trabalhar de formas diferentes para ir ao 
encontro das especificidades de cada um dos seus alunos. Cada 
processo de aprendizagem é único, então a professora busca utilizar 
tudo o que está ao seu alcance. Assim, Ofélia percebe que precisa 
criar outros meios de aprendizagem (e avaliação), aqueles voltados 
para os diferentes alunos e suas dificuldades, para que eles não se 
sintam frustrados na aquisição da nova língua. É possível perceber 
que ela não concorda que uma nota seja realmente o único resultado 
do aluno durante aquele momento, especialmente quando se tem 
somente uma forma de avaliar. Seguindo para uma visão sobre 
variedade na aprendizagem, Ofélia explica como ela traz as questões 
que ocorrem no dia a dia para a sala de aula, onde também solicita 
aos seus alunos que comentem sobre as suas aulas e as avaliações. É 
o que pode ser observado no próximo excerto.
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Excerto 9

Você aborda essas questões que acontecem no dia a dia com os seu alunos na sala 
de aula? 

Ofélia: Sim, eu tento e dou liberdade. Pergunto, e aí, o que vocês acham? Todas 
as vezes que eu faço uma avaliação, eu confesso que a correção escrita eu vejo ela mais 
verbalmente e é mais interessante. Muitas vezes eu falo: vamos voltar em tal questão, 
mas gente o que vocês acharam? Como que foi a avaliação? Pra quê que vocês estão 
fazendo isso? Eu sempre os questiono muito, essa é uma pergunta que eu sempre 
faço: pra quê que nós vamos fazer isso gente? Para quê esse debate serve? Por que 
ele tem que ser em Inglês? E quando os alunos reclamam ou falam que não sabem falar 
em inglês eu discordo deles, falando que se for assim eu vou dar aula de Português 
ao invés de Inglês para eles. Digo também que então, vamos tentar aí, devagar você 
vai chegando. Então eu tenho que ser funcional, eles têm que ver sentido no que 
eles estão aprendendo. Quando eu comecei a trabalhar na escola pública, era muito 
engraçado porque os alunos me perguntavam se eu não iria olhar os cadernos, e eu 
ficava confusa com eles falando que o caderno vale nota. E eu me perguntava como que 
o caderno valia nota, porque comigo ele não valeria, o que valeria seriam as atividades 
que os alunos fizessem, o que eles participassem das aulas, e que não pegaria os 
cadernos para dar vistos só para os alunos ganharem nota.

Relembrando o começo da sua trajetória como professora, 
Ofélia relata que ficava confusa com o questionamento dos alunos 
em relação aos vistos do caderno, porque em sua aula o que seria 
avaliado seriam a participações dos alunos em suas atividades. 
Promovendo espaços para os alunos questionarem os conteúdos 
trabalhados (provas e debates), além de questões da vida cotidiana 
e não deixando que eles se sintam acuados pela dificuldade de não 
saber falar na nova língua. Pode-se perceber que Ofélia busca ser 
funcional dentro da sala de aula, retomando o excerto anterior, 
vemos que essa professora trabalha questões da realidade dos alunos, 
de maneira que eles percebam que tudo que é ensinado possui um 
sentido e que tudo isso é construído no uso (ou pelo menos na 
tentativa) da nova língua. No excerto abaixo, Ofélia relata a sua 
proximidade com as linguagens, mais especificamente a língua 
inglesa, e como isso a influenciou a seguir pela carreira da docência.
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Excerto 10

Primeiro porque eu acho que no íntimo eu sempre quis ser professora, então 
primeiro por isso por eu querer ser professora. Segundo porque as linguagens... é 
uma área que eu sempre me dei muito bem com ela, e terceiro que eu me apaixonei por 
aprender Inglês, falar. Igual eu disse anteriormente, o poder estar ali aprendendo 
várias coisas numa outra língua.

O potencial e a possibilidade de estar em algum lugar 
aprendendo várias coisas em uma outra língua, parecem motivos 
de Ofélia para escolher ser professora. Ela recorda que possuía 
uma afinidade com a linguagem, sendo a área que ela sempre 
não demonstrava dificuldade, e olhando para dentro de si, ela 
sempre soube que queria ser professora. Isso nos faz recordar 
que ao longo das narrativas de Ofélia, o acesso é uma questão 
importante que ela destaca no aprendizado de uma língua. Se 
há esse acesso, é necessário o comprometimento para que ele 
seja utilizado de maneira que faça a diferença na sala de aula. E 
enquanto professora, ela busca promover esse acesso. A prática 
de ensinar é construída na tentativa de abranger todos os alunos 
e esse aspecto do sentido de Ofélia está presente ao longo de seu 
relato. A seguir, ela explicita também o cotidiano do trabalho 
com os seus alunos e a escola onde ela trabalha. 
Excerto 11

Primeira coisa que eu vou garantir na escola pública onde eu trabalho é que ele não 
vai acabar o livro que será dado para ele durante o ano, falo isso na primeira aula. É 
a liberdade e vantagem da escola pública, eu tenho um cronograma a seguir, tenho 
que avaliar, tenho que fazer, mas eu não [vejo] essa coisa muito engessada. Então 
eu acho que é isso, é ter vivências com a língua estrangeira no caso do Inglês de 
maneira prazerosa da medida do possível que eu vou trazer. Tentar levar isso para 
eles de maneira prazerosa e que também não seja uma componente curricular que 
os frustre, por isso que eu falo que às vezes eu tenho dificuldade em dar aulas em Inglês 
o tempo todo para os meninos. 

Do ponto de vista prático, com apenas duas aulas semanais, 
Ofélia é sincera ao explicar que preencher o livro de inglês não será 
o foco principal de seu ensino, mas isso não deve ser compreendido 
apenas por esse lado. Isso pode ser interpretado como sua visão mais 
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ampla sobre o que é ensinar, ou seja, ainda que o livro didático seja 
um instrumento de trabalho importante, ele não acaba sendo a única 
alternativa de trabalho do professor ao realizar seu planejamento 
pedagógico e trabalhar seus conteúdos. A não realização de um 
trabalho engessado, nas palavras de Ofélia permite que ela não limite 
o seu trabalho a preencher todo o livro didático, podendo aproveitar 
mais o tempo de discussão das aulas com os alunos e realizando 
outros tipos de atividades que promovam o diálogo. Seguindo a 
maneira como Ofélia leva o conteúdo para os seus alunos, no excerto 
abaixo ela nos conta como organiza a sua prática docente. 
Excerto 12

Eu tenho como referência na maioria das vezes o livro didático, mas em cima dele eu 
confesso que mudou muito a perspectiva por causa de projetos de ensino e isso me 
ajudou muito. Eu não gosto de nada brotado, eu acho que temos que ter uma proposta, 
[nem] tudo cabe em uma aula. Por exemplo, eu não coloco uma música ou jogo só 
para passar o tempo com os meninos, tudo tem que ter uma fundamentação, que 
seja trabalhar um conteúdo gramatical e eu vou trabalhar um tema que está recorrente. 
Eu me norteio por isso, eu tenho que ter um caminho, um livro didático, mas em 
cima disso eu vou trabalhar outras coisas também.

Tendo mudado a sua perspectiva na maneira em que dava 
as suas aulas, a professora conta que parte dessa mudança veio com 
sua participação em atividades com professores em formação. Ela 
faz do livro didático o seu norte para que tudo o que for fazer 
dentro da sala de aula tenha fundamentação, mas não se limita 
a ele. Cada aula ministrada por Ofélia possui uma proposta e 
cada proposta possibilita outras atividades e textos. A partir disso, 
Ofélia também amplia o seus horizontes para que as aulas sejam 
mais produtivas e organizadas. Levando em conta essas questões, 
ela pensa ainda sobre o que seus alunos acham de aprender inglês. 
De maneira gera, é possível observar que a professora orienta 
seu trabalho concebendo seu estudante não como um bloco 
homogêneo de pessoas. Ela reconhece as especificidades do contexto 
de escola pública e aproveita os espaços para trazer diversos temas 
contemporâneos em suas aulas. Além disso, demonstra abertura 
para o questionamento, reconhecendo que suas turmas têm espaço 
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em suas aulas e que o engajamento deles é aspecto essencial para 
que ela consiga promover as condições ideais para aprender, ainda 
que não deixe de reconhecer as limitações e as dificuldades que 
encontra.

4 Sobre formação docente: o que podemos contar para as 
próximas gerações?

Para responder ao questionamento que orienta nosso fazer 
científico, é importante fazer este exercício a partir do ponto de 
vista que delineamos desde a primeira linha, a partir de nosso olhar 
da Linguística Aplicada. Ao reconhecer que esta ciência possui na 
atualidade uma identidade científica autônoma em comparação ao 
que se faz em Linguística, seja qual for seu grau de parentesco, 
no mundo contemporâneo ela se caracteriza como uma ciência 
inter/transdisciplinar, transgressiva e indisciplinar (MOITA 
LOPES, 2002, 2006, 2009; PENNYCOOK, 2006). O sujeito 
da LA é ampliado de uma visão moderna (e tradicional) de um 
sujeito homogêneo único para uma visão mais detalhada da vida 
contemporânea, como a estudante universitária que constrói sua 
identidade de mulher negra enquanto traça uma trajetória se vai ser 
professora ou não, bem como uma professora de escola pública que, 
apesar do grande apreço pela profissão, faz de tudo para continuar 
promovendo o ensino de inglês mesmo que os desafios aumentem 
dia após dia. 

Nossas palavras e nossos sentidos são construídos no tempo 
histórico e no diálogo com o social. As histórias aqui apresentadas 
mostram vivências subjetivas e individuais, mas que refletem como a 
vida social constitui a unicidade do sujeito em relação dialética com 
os vários desafios da vida cotidiana: entender e construir seu lugar 
e sua identidade, realizar seu trabalho e lutar por uma sociedade 
menos desigual. A produção de conhecimento, nessa perspectiva, 
possibilita compreender as relações de poder da sociedade e como 
determinadas experiências de aprendizagem e ensino vão além das 
especificidades desses processos incluindo histórias de exclusão, de 
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discriminação, de racismo e desvalorização profissional. Portanto, 
o que podemos contar hoje para as futuras gerações é que se 
faz cada vez mais necessário pensar em temas de pesquisa que 
retratem vivências contemporâneas em sua complexidade. Ouvir 
a perspectiva daqueles quem nem sempre são contemplados nas 
pesquisas em geral e na vida cotidiana. Isso foi o que buscamos 
com este texto, retomar um diálogo iniciado por outros e levá-lo 
adiante, para que as próximas gerações possam fazer parte deste 
processo interativo que é viver e fazer uso da linguagem.

Referências

ALMEIDA, S. O que é racismo estrutural? Belo Horizonte: 
Letramento, 2019.

HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. Trad. 
Tomaz Tadeu da Silva e Guacira Lopes Louro. Rio de Janeiro: DP 
& A editora, 2006, p.07-22.

HALL, S. Quem precisa de identidade? In: SILVA, T. T. (org.) 
Identidade e diferença: A perspectiva dos estudos culturais. 
Petrópolis, Vozes, p.103-133, 2000.

JESUS, C.A.; LIMA, F.S. Narrativas sobre representatividade de 
uma estudante no curso de Letras e suas vivências étnico-raciais. 
In: NASCIMENTO, A.L.R.; SCHÜTZ, J.A.; AMARAL, M.A.F.; 
VALLE, P.R.D.; SILVA, R.S. (Orgs.). Pesquisas Educacionais: 
contextos e perspectivas. Santo Ângelo: Metrics, 2021, p.253-
270.

LIMA, F. S. Trajetórias em espiral: a formação histórico-
cultural de professores de Inglês. Tese de Doutorado em 
Estudos Linguísticos. 2017. Instituto de Biociências, Letras e 
Ciências Exatas, UNESP, São José do Rio Preto, 2017.

LIMA, F.S.; JESUS, C.A. Eventos Críticos, Pesquisa Narrativa 
e Construção de Identidades: Vivências Metodológicas. In: 
SCHÜTZ, J.A.; AMARAL, M.A.F.; MARIANO, S.M.F. (Orgs.). 



48  
Formação Docente no Brasil...

Educação, Cultura e Cidadania: Transformações e Contextos. 
Santo Ângelo: Editora Metrics, 2021, p.87-99.

LIMA, F.S.; MAPA, T.V.P. Faz sentido ser professora de inglês 
em contexto de pandemia? Narrativas de um contexto de escola 
pública. In: SCHÜTZ, J.A.; MAYER, L.; RAMBO, N.F. (Orgs.). 
Educação e Mundo Comum. Santo Ângelo: Editora Metrics, 
2021. p.97-115.

LIMA, F.S.; MAPA, T.V.P. O sentido pessoal de querer ser 
professora de inglês: uma narrativa histórico-cultural em 
movimento. In: SCHÜTZ, J.A.; MURCIA, J.H.; AMARAL, 
M.A.F.; ARAÚJO, M.V.N. (Orgs.). Escritos da Educação: 
Perspectivas e Tendências - Volume II. Editora Ilustração: Cruz 
Alta, 2020. p.23-38.

MOITA LOPES, L.P. Da aplicação da linguística à linguística 
aplicada indisciplinar. In: PEREIRA, R.C.; ROCA, P. (Orgs.) 
Linguística aplicada: um caminho com diferentes acessos. São 
Paulo: Contexto, 2009.

MOITA LOPES, L. P. Uma linguística aplicada mestiça e 
ideológica interrogando o campo como linguista Aplicado. Em: 
MOITA LOPES, L. P. (Org.). Por uma Linguística Aplicada 
Indisciplinar. São Paulo: Parábola Editorial, 2006. pp.13 - 44.

MOITA LOPES, L.P. Identidades fragmentadas: a construção 
de raça, gênero e sexualidade na sala de aula. Campinas, SP: 
Mercado de Letras, 2002.

NORTON, B. Identity and Language Learning: Extending the 
Conversation. 2nd ed. Bristol: Multilingual Matters, 2013.

PACHECO, L.C. Racismo Cordial: Manifestação da 
Discriminação Racial à Brasileira – o domínio público e o 
privado. Revista de Psicologia, Fortaleza, v. 2 - n. 1, p. 137-144, 
2011.

PENNYCOOK, A. Uma Linguística Aplicada Transgressiva. 
Tradução de Luiz Paulo da Moita Lopes. In: MOITA LOPES, 
L. P. (Org.). Por uma Linguística Aplicada Indisciplinar. São 



  49
Formação Docente no Brasil...

Paulo: Parábola Editorial, 2006. pp. 67 - 84.

SILVA, T.T. A produção social da identidade e da diferença. In: 
SILVA, T. T. (org.) Identidade e diferença: A perspectiva dos 
estudos culturais. Petrópolis, Vozes, p.73-102, 2000. 

WOODWARD, K. Identidade e diferença: uma introdução 
teórica e conceitual. In: SILVA, T. T. (org.) Identidade e 
diferença: A perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis, 
Vozes, p.7-72, 2000. 





Capítulo 3

PEDAGOGIA E PEDAGOGOS: UMA 
TRAJETÓRIA DESDE A FORMULAÇÃO 
DA GRADUAÇÃO À CONSTRUÇÃO DE 
IDENTIDADE NO BRASIL E NA UFLA

Caroline Souza Silva1

1 Considerações iniciais

Na Grécia Antiga, as crianças do sexo masculino ao 
completar 7 anos eram afastadas da autoridade 

materna para iniciar a alfabetização e a educação física e musical, em 
espaços dedicados a essas atividades. Para chegar nas determinadas 
localidades de ensino, os meninos eram encaminhados por um 
escravo, conhecido como pedagogo. Este termo, oriundo da palavra 
paidagogos, traz como conceito etimológico “aquele que conduz a 
criança” (pais, paidós, “criança”; agogós, “que conduz”) (ARANHA, 
p. 87).

 Outrora na atualidade, segundo Demerval Saviani, 
pedagogo “é aquele que possibilita o acesso à cultura, organizando 
o processo de formação cultural. É, pois, aquele que domina as 
formas, os procedimentos, os métodos através dos quais se chega 
ao domínio do patrimônio cultural acumulado pela humanidade” 
(SAVIANI, 1985, p. 27). Por conseguinte, o pedagogo não se 
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limita ao espaço escolar, mas está atuante nos ambientes onde há a 
reflexão crítica sobre a cultura, a educação, a história e a sociedade.

 Nesse sentido, desde de 2005, o curso de licenciatura 
em Pedagogia, fundado como Licenciatura em Pedagogia para 
Educação Infantil – Modalidade a Distância, da Universidade 
Federal de Lavras, visa a capacitação dos graduandos por meio 
da articulação de ensino/pesquisa/extensão entre universidade e 
sociedade, na iniciação profissional, no atendimento às diretrizes 
legais para uma educação cidadã e na discussão sobre inovação de 
práticas de ensino em que sejam consideradas as dimensões ética, 
estética, e política em todas as práticas e atividades acadêmicas.

 Ademais, em decorrência das novas expectativas quanto a 
uma educação integral e tecnológica, juntamente com as 20 metas 
do Plano Nacional de Educação - Lei n° 13.005/2014, o graduando 
em Pedagogia encontra-se em um cenário onde é necessário o 
desenvolvimento de competências quanto pesquisa, conhecimento 
teórico e prático, tecnologias, metodologias, planejamento, 
gerenciamento, controle socio-emocional e comunicação.

 Nesse viéis, é mister os questionamentos quanto à formação 
do Pedagogo: “O que a graduação aborda?”, “Qual a trajetória 
do curso”, “Quais atividades acadêmicas são complementares?” e 
“Quais funções um pedagogo pode executar?”. Logo, o presente 
capítulo objetiva mapear a história do Curso de Pedagogia no 
Brasil e na Universidade Federal de Lavras por meio de referenciais 
bibliográficos, tais como artigos acadêmicos, leis e materiais on-
line. 

Tendo isso posto, o trabalho está organizado em três partes. 
No primeiro momento, apresenta-se uma sistematização sobre a 
história do curso de Pedagogia no Brasil. Na sequência, realiza-se 
uma retrospectiva da graduação em Pedagogia na UFLA. ao final, 
pondera-se sobre a formação e atuação do estudante de pedagogia.
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2 história da formação docente no Brasil 

Ao descrever a história sobre a formação de pedagogos, 
deve-se mencionar o ponto de partida da educação profissional 
de professores: a Escola Normal. Desde a metade do século XIX, 
no Brasil, os professores eram formados pela Escola Normal, 
retratada como “ o lócus de circulação de conhecimento e de 
construção de cultura escolar ” (Silva e Rodrigues, 2018), a qual 
passou a ser substituída, gradativamente, nos anos 30, pelos 
Institutos de Educação nos quais, segundo Tanuri (2000), a 
instrução do professor primário se dava em dois anos contendo 
as disciplinas tradicionalmente conhecidas como Fundamentos ou 
Metodologias de Ensino. Além disso, os institutos ofereciam cursos 
de especialização, aperfeiçoamento e extensão.

A partir desta base é que se incentivou a promulgação do 
Decreto-Lei nº 1.190 de 4 de abril de 1939, no qual modelava a 
criação do curso de Pedagogia na antiga Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras, da Universidade do Brasil (localizada no Rio 
de Janeiro, onde atualmente encontra-se a Universidade Federal 
do Rio de Janeiro - UFRJ) cuja proposta de fundação visava a 
preparação de professores para o ensino secundário. Assim, o 
curso de Pedagogia teve entre seus objetivos iniciais a formação de 
docentes para a Escola Normal e os Institutos de Educação.

Por intermédio desses propósitos, o curso de Pedagogia no 
Brasil, inicialmente, formava bacharéis e licenciados para diversos 
setores, dentre eles pedagógico. Nesse prelúdio, o título de bacharel 
era cedido a quem cursasse três anos de estudos em conteúdos 
específicos da área da educação, enquanto o título de licenciado era 
garantido para quem se dispusesse a cursar, no formato conhecido 
como “3+1”, mais um ano das matérias de didática e da prática 
de ensino, para assim poder atuar como professor. Dessa forma, 
no percurso do estudo, eram trabalhados de maneira separada a 
ciência pedagógica e a didática, auxiliando o profissional a escolher 
a vertente que pretenderia seguir: a técnica ou a docente.
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Vale elucidar que durante o 4º ano de estudo, o curso 
de Didática, destinado a todas licenciaturas, contava com as 
seguintes disciplinas: Didática Geral, Didática Especial, Psicologia 
Educacional, Administração Escolar, Fundamentos Biológicos 
da Educação e Fundamentos Sociológicos da Educação. Em 
contrapartida, o bacharel em Pedagogia precisa cursar as duas 
primeiras, pois o restante já estava contemplado na formação. 

Passado-se os anos, em 1962, atualizações curriculares foram 
realizadas por Valnir Chagas (professor responsável por implantar 
um novo sistema de ensino no magistério na década de 60) no 
Parecer do Conselho Federal de Educação (CFE) 251: estipulação 
do currículo mínimo e a duração do curso de pedagogia. Além 
disso, foi possível manter o curso de bacharelado para a formação 
do pedagogo, através do Parecer CFE 251/62, e regulamentar a 
licenciatura, a partir do Parecer CFE 292/63 (LIBÂNEO, 2001b, 
p.38).

Devido à indefinição do currículo docente e à insatisfação 
com a atuação insegura do profissional no mercado de trabalho, em 
1969, conforme CFE 252/69, foi rediscutida a adequação curricular 
e a diferença entre bacharelado e licenciatura. Por conseguinte, 
com o apoio do conceito de “formação de técnicos em professores”, 
houve a promoção legal do título de licenciado para graduados em 
pedagogia (LIBÂNEO, 2001b, p.38).

Ademais, esse parecer buscou viabilizar o direito de lecionar 
nos anos iniciais do Ensino Fundamental pelos habilitados em 
pedagogia. Apesar disso, a relevância desta questão foi reconhecida 
apenas depois de se notar que nem todos que recebiam o diploma de 
Pedagogia estavam qualificados para o magistério nos anos iniciais. 

Considerando parecer prematura a criação de uma habilitação 
especial para esse fim, fixa alguns estudos para a aquisição 
desse direito. São eles: Metodologia do Ensino de 1º grau 
e Prática de Ensino da Escola de 1º grau com Estágio 
Supervisionado. Assim sendo, essa nova credencial poderá ser 
obtida automaticamente pelos que se preparam ao ensino de 
tais disciplinas em cursos normais, ou por acréscimo aos que 
se habilitaram nas demais modalidades que não essa podem 
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ser incluídos, nesse último caso, os diplomados em cursos 
de menor duração, os quais passam a ser considerados os 
candidatos ideais para iniciar essa nova fase (SILVA, 1999, p. 
50).

Na continuação das melhorias, houveram atitudes voltadas 
na sistematização do curso de Pedagogia, conforme relatam 
Ribeiro e Miranda (2013), através da Indicação CFE 22/73, que 
justificaria a iniciativa e traçaria as normas gerais a serem seguidas 
em todos os cursos de Licenciatura; do CFE 68/75, que redefiniria 
a instrução pedagógica das licenciaturas; do CFE 69/75, que 
regulamentaria o ensino docente de nível superior para os anos 
iniciais de escolarização; o CFE 70/76, que paramentaria o preparo 
dos especialistas e professores da educação; e o CFE 71/76, que 
organizaria o aperfeiçoamento do professor de educação especial.

  Entre os finais das décadas de 70 e 90, período de 
resistência à ditadura imposta pelo regime militar e da busca pela 
redemocratização, a defesa em favor da formação do pedagogo 
persistiu por meio da forte presença de movimentos sociais. De 
acordo com Silva (1999), os primeiros grupos a se mobilizarem 
foram conjuntos independentes, em torno de todos os cursos de 
licenciatura. 

No final da década de 70, o I Seminário de Educação 
Brasileira na Universidade de Campinas foi organizado, resultando 
na constatação da necessidade de debates no cenário nacional, com 
a presença cooperativa de todos os grupos. Em vista disso, em 1980, 
foi realizada a I Conferência Brasileira de Educação, na PUC de São 
Paulo, em sincronia com o MEC, que na mesma época retomou 
as discussões acerca das indicações CFE 67/75 e 70/76, tendo seus 
participantes a principiar uma mobilização a nível nacional. 

Desta maneira, a origem do movimento docente na forma 
do Comitê Nacional Pró-Reformulação do Curso de Formação 
de Educadores se dá pela união de integrantes da conferência, 
oriundos de vários pontos do país. A princípio, formado por alguns 
professores e estudantes, aumentou sua proporção e influência por 
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meio do interesse de representantes de outras licenciaturas além da 
Pedagogia. 

O movimento foi se consolidando e passou a executar um 
papel fundamental na definição das normas para formação dos 
profissionais da educação, pois suas ações passaram a ser reconhecidas 
pelo MEC e pelo CFE, devido ao seu posicionamento em meio 
a estes órgãos. As discussões realizadas, em âmbito regional e 
nacional, conforme Silva (1999), resultaram em manuscritos, cujos 
apontamentos eram direcionados para a questão da complexidade 
do assunto, bem como a incógnita da identidade do pedagogo e do 
curso de Pedagogia.

No começo da década de 80, foi redigida uma nova 
regulamentação, conhecida como “Proposta alternativa 
para a reformulação dos cursos de Pedagogia e licenciaturas 
(Anteprojeto)”, pelo Comitê Pró-participação na Reformulação 
dos Cursos de Pedagogia e Licenciatura – Regional de São Paulo. 
O documento norteou os rumos dos trabalhos desenvolvidos dali 
para frente, possuindo como referência inicial o material produzido 
em 1975, bem como conferiu visibilidade ao movimento a partir 
das solicitações de mudanças não apenas nos cursos de Pedagogia, 
incluindo relação estabelecida entre o destino do bacharelado e 
licenciatura, tendo como prerrogativa que todo professor é um 
educador e sua base formativa deve se destinar a problematização 
do ensino brasileiro;

Outros assuntos foram abordados nos encontros nacionais, 
sob a coordenação da Comissão Nacional de Reformulação dos 
Cursos de Formação do Educador (CONARCFE) até 1990, 
quando a Comissão se transformou em Associação Nacional pela 
Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE). No entanto, 
pode-se aferir que a partir do “Documento Final” (de 1983), não 
se focou na Pedagogia enquanto curso, ou a sua existência, mas em 
outras questões, como o profissional a ser formado. 

Somente no final do século XX, após a alta demanda e 
insistência do movimento, é nomeada a Comissão de Especialistas 
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do curso de Pedagogia, a quem coube a complicada tarefa 
de intermediar os conflitos surgidos pela ideia de identidade 
do pedagogo na Lei de Diretrizes e Bases de 1996 (LDB). 
Simultaneamente, a participação de associações, sindicatos e 
demais entidades com a questão da instrução de professores se 
tornou influente nas manifestações contrárias aos ISEs.

Sem mais delongas, a ANFOPE, em seu IX Encontro 
Nacional, realizado em Campinas, redigiu um documento 
intitulado “Proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais para 
os Cursos de Formação dos Profissionais da Educação”, na qual 
defende a universidade como lócus privilegiado de formação 
docente para atuação na educação básica e superior, com a indicação 
para que fosse superada a dicotomia existente entre pedagogos e os 
demais licenciados, bem como a fragmentação existente entre as 
habilitações. 

Doravante a essas indicações, a proposta sustentou as 
iniciativas das instituições para organizar suas propostas curriculares, 
levando em conta a base comum nacional e considerando a “docência 
como base da identidade profissional de todos os profissionais da 
educação” (SILVA, 1999, p. 79).

Quanto ao documento elaborado pela Comissão de 
Especialistas do curso de Pedagogia baseado nesta proposta da 
ANFOPE, a divulgação foi feita em 6 de maio de 1999, porém, 
ficou retido no MEC até que pudesse ser encaminhado ao CNE. 
Porventura, foi bem acolhido pela comunidade acadêmica tendo em 
vista que as funções do curso (da época), e também a possibilidade 
de atuação do pedagogo em áreas emergentes do campo educacional 
foram contempladas. Paralelamente, introduziu-se a definição do 
perfil comum do pedagogo da época: um profissional habilitado 
a atuar no ensino, na organização e gestão de sistemas, unidades e 
projetos educacionais e na produção e difusão do conhecimento, em 
diversas áreas da educação, tendo a docência como base obrigatória 
de sua formação e identidade profissional (BRASIL, 1999a). 
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Por meio desta elaboração, conforme Silva (1999), a 
organização de conteúdos se caracterizou por flexibilidade e 
diversidade de propostas didáticas, as quais se constituíram em 
princípios para estruturação dos cursos, tendo a docência como 
base comum. Já no que diz respeito aos Institutos Superiores, 
as discussões geraram a resolução CP/CNE nº 1, de 30/09/99, 
expressando o entendimento de parte da Câmara de Educação 
Superior (CES), que tenderia pela retirada da formação de 
professores do curso de Pedagogia. 

A situação, que foi criada pelo parecer CES 970, aprovado 
em 09/11/99, retira do curso de Pedagogia a possibilidade formar 
docentes para séries iniciais do ensino fundamental e para educação 
infantil em função da compreensão falha sobre os dispositivos da 
legislação e de um erro na interpretação da lei nos artigos 62, 63 e 
64.

Já a parte da substituição do curso de Pedagogia pelos 
ISEs justificou-se, segundo Silva (1999), pela necessidade de 
educadores capacitados rapidamente a atender a realidade flexível 
e heterogênea. Diante desta perspectiva, entra-se em conformidade 
para com o discurso do Banco Mundial em relação à educação 
para países subdesenvolvidos como o Brasil, em que as condições 
de desenvolvimento exigem que o básico seja suficiente para não 
provocar estranhamentos e possa atingir as camadas necessitadas 
de educação. 

De certa forma isso atenderia a meta colocada pela própria 
LDB, de formar todos os docentes para atuar na educação básica em 
cursos superiores até 2007. No entanto, a comunidade acadêmica 
se reorganiza para resistir a tal decreto, e o governo não vê outra 
saída senão colocar outro decreto para “reparar” o anterior, em 
agosto de 2000: a lei n. 3.554, que substitui o “exclusivamente” 
por “preferencialmente”. 

Em fevereiro de 2001, outro documento foi estruturado 
por uma nova Comissão de Especialistas de Ensino de Pedagogia, 
colocando a formação do pedagogo em duas alternativas, com 
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projetos acadêmicos distintos, sendo que, em qualquer um deles, 
a docência é indicada como base da organização curricular e, 
consequentemente, de sua identidade. 

Apesar das discussões e sugestões de mudanças, o Conselho 
Nacional de Educação aprovou as Diretrizes Nacionais somente 
em 2006 para o curso de graduação em licenciatura de Pedagogia, 
estabelecendo que a formação oferecida deverá abranger, 
integralmente, a docência e também a participação na gestão e 
avaliação de sistemas e instituições de ensino em geral e a elaboração 
e execução de atividades educativas. Para mais, as universidades 
foram definidas com lócus privilegiado de formação de professores, 
atribuindo-lhes a responsabilidade de organizar, com amparo das 
diretrizes, o projeto do curso de pedagogia, de preferência de 3.200 
horas.

3 Percurso da Licenciatura em Pedagogia na UFLA

Transportando esses debates para a cidade de Lavras, em 
2005, o Departamento de Educação, da Universidade Federal de 
Lavras (UFLA), estava ponderando a implementação do Curso 
“Licenciatura em Pedagogia para Educação Infantil – Modalidade 
a Distância” (Comunicação UFLA, 2005). O ponto de partida foi 
a reunião interinstitucional, envolvendo o Consórcio Pró-Formar, 
a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), a Universidade 
Federal de Ouro Preto (UFOP), a Universidade do Estado de Mato 
Grosso (UNEMAT), a Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul (UFMS), a Universidade Federal de São João Del Rey (UFSJ), 
a Universidade Federal de Lavras (UFLA) e a Universidade Federal 
do Espírito Santo (UFES).

O evento ocorreu no dia 13 de janeiro de 2005, às 13h30min, 
com a presença do coordenador do projeto aprovado pelo MEC, 
prof. Mauro Schettino de Souza, do Núcleo de Educação Aberta e 
a Distância da Universidade Federal de Ouro Preto no Auditório 
do Departamento de Administração e Economia (Campus da 
UFLA). Teve como principal discussão a possibilidade de oferta de 
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capacitação de profissionais de ensino médio que atuam em creches 
e pré-escolas e egressos do nível médio.

A partir desta reunião, foi possível oferecer 200 vagas para 
o Polo coordenado pela Universidade Federal de Lavras, com 
a duração do curso de quatro anos. Mas os ajustes não pararam 
aí, pois em 2012 foi criado o curso de Pedagogia na modalidade 
a Distância, agora com a possibilidade de residentes de Lavras, 
Bambuí, Cambuí, Confins e São Sebastião do Paraíso, se tornarem 
um (a) pedagogo (a) (Redação Faculdades EaD, 2020).

Na sequência, em 2014, por meio da mobilização docente 
do Departamento de Educação, surgiu a proposta de criação do 
curso de Pedagogia modalidade presencial, em vista da necessidade 
da pesquisa em educação, da valorização do papel transformador 
do educador e da formação de professores da educação básica. 
Após numerosas reuniões, regulamentou-se o curso de graduação 
pela portaria nº 1338 de 14 de novembro de 2014, estabelecendo 
a abertura de 50 vagas, no período noturno, com carga horária 
total de 3.366, 5 horas, com tempo mínimo de integralização de 9 
semestres e máximo de 14 semestres, além de declarar possibilidade 
de ingresso por meio do Processo Seletivo de Avaliação Seriada 
(PAS), do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Processo de 
Mudança Interna, da Transferência Externa, do Processo de 
Obtenção de Novo Título e do Convênio de Graduação para 
estudantes estrangeiros.

Eis que em 2015, iniciou-se a primeira turma do curso de 
Pedagogia presencial da UFLA, a qual formou-se no dia 22 de agosto 
de 2019 (Comunicação UFLA, 2019). A graduação tem como 
propósito formar um profissional cuja base de atuação é a docência, 
pautada pela unidade teoria-prática, tendo a transversalidade e a 
interdisciplinaridade como categorias privilegiadas.

Seguindo as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso 
de Graduação em Pedagogia, licenciatura (Resolução CNE/CP n.1, 
2006), esta formação visa a preparação do (a) educador (a) num 
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sentido amplo que contemple a educação formal, prioritariamente, 
e a educação não formal.

A primeira, entendida nas práticas educativas desenvolvidas no 
sistema de ensino em Educação Infantil e nas séries iniciais do 
Ensino Fundamental, em que a instituição escolar configura-
se como principal espaço de atuação do (a) pedagogo (a) e, a 
segunda, apresenta como espaço de atuação as várias outras 
instituições, associações, organizações e grupos dos diferentes 
segmentos da sociedade (BRASIL, 2006).

 Para atender a esses requisitos, e contemplar as demandas 
políticas, culturais e educacionais apontadas pela Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional de 1996, o art. 7.º das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o curso de Graduação em Pedagogia 
(BRASIL, 2006), e Resolução n.º 2 de 1.º julho de 2015, o Projeto 
Pedagógico do Curso de Licenciatura em Pedagogia Presencial 
(UFLA, 2017) estabeleceu uma estrutura curricular flexível e 
dinâmica, distribuindo a carga horária de atividades acadêmicas da 
seguinte forma:

I. 2.352,5 horas dedicadas às atividades formativas como 
assistência a aulas, realização de seminários, participação na 
realização de pesquisas, consultas a bibliotecas e centros de 
documentação, visitas a instituições educacionais e culturais, 
atividades práticas de diferente natureza, participação em 
grupos cooperativos de estudos;

II. 400 horas dedicadas ao Estágio Obrigatório, subdivididas 
conforme cada etapa: 50h para PRG136 – Estágio em Gestão 
Educacional; 100h para PRG236 – Estágio em Docência em 
Educação Infantil; 100h para Estágio em Docência nos Anos 
iniciais do Ensino Fundamental; 100h para PRG436 – Estágio 
em Alfabetização e Letramento e 50h para PRG836 – Estágio 
em Docência em EJA ou Ambientes não-escolares;

III. 204 horas/aula de atividades acadêmico-científico teórico-
práticas de aprofundamento em atividades complementares 
em áreas específicas de interesse dos alunos, por meio, da 
iniciação científica, da extensão e da monitoria ou outras 
atividades técnico-científicas.
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IV. 410 horas dedicadas a atividades práticas como 
componente curricular em várias disciplinas ao longo do curso 
(UFLA, 2017, p. 40).

 No que se refere às atividades acadêmico-científico teórico-
práticas de aprofundamento, cabe a menção da política de pesquisa 
da instituição, cujo objetivo é promover a integração e a interação 
de docentes, pesquisadores, discentes e técnico-administrativos, 
nas práticas de pesquisas colaborativas, multidisciplinares e 
interinstitucionais, para o desenvolvimento científico e tecnológico 
e a promoção da inovação. 

Tratando-se do curso de Pedagogia, há a presença dos 
seguintes projetos: PIVIC/UFLA (Programa Institucional 
Voluntário de Bolsas de Iniciação Científica), PIBIC/CNPq 
(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica), PIBIC/
FAPEMIG (Programa de Bolsa de Iniciação Científica e Tecnológica 
Institucional); PIBID/CAPES (Programa Institucional de Bolsa 
de Iniciação à Docência); Programa Institucional Residência 
Pedagógica (CAPES); BIC JÚNIOR (Programa de Bolsas de 
Iniciação Científica Júnior); Programa Jovens Talentos para a 
Ciência/CAPES.

Acrescenta-se a isso a presença dos projetos de pesquisas 
vinculados aos Grupos de Pesquisas, dos quais estão ativos: o Grupo 
de Estudo, Pesquisa e Extensão em Gestão e Políticas Públicas para 
Educação (GEPPEDUC), o Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento 
em Tecnologias para Inovação Pedagógica, o Grupo de Pesquisa 
em Formação Humana - políticas, sujeitos e práticas, o Grupo de 
Pesquisa em Infâncias e Educação Infantil, o Grupo de Pesquisa 
Interdisciplinar de Formação Docente (INTERUFLA), o Grupo 
de Pesquisa sobre Formação docente e Práticas Pedagógicas 
- FORPEDI, o Grupo de Literatura, Linguagem, Tradução 
Intersemiótica e Formação Docente (INTERSIGNOS), o Grupo de 
Pesquisa Movimento Sabedoria Ideias e Comunhão (MOSAICO), 
O Grupo de Práticas Pedagógicas orientadas pela teoria Histórico-
Cultural, o Grupo de Teoria Crítica, Educação e Educação Física, o 
Grupo de Teorias e Práticas Pedagógicas em Educação a Distância, 
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e o Grupo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisa em História da 
Educação (GIEPHE).

Ressalta-se de igual importância a promoção de bolsas 
de monitorias, com apoio e incentivo à participação de alunos 
em projetos de iniciação científica (financiado e voluntário), a 
promoção de cursos de formação de capacitação relacionadas às 
atividades de pesquisa, a promoção do Congresso de Iniciação 
Científica (CIUFLA), extensão (CONEX), entre outros.

No que tange à extensão, no curso de Pedagogia, as 
atividades representam o canal de

interlocução entre o curso e os segmentos externos da 
comunidade acadêmica a fim de efetivar sua função social. 
Para a execução destas atividades, conta-se com o Laboratório 
Interdisciplinar de Formação de Educadores (LIFE); os Núcleos 
de Estudos como: Núcleo de Estudos de Língua Brasileira de 
Sinais (NELIBRAS), Núcleo de Estudos em ensino-aprendizagem 
de línguas (NEAL); Núcleo de Estudos Internacionais: PLE e 
multiculturalismo, Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em 
Infâncias e Educação Infantil (Nepi); Núcleo de Estudos e Pesquisas 
Hefesto e o Núcleo de Estudos em Linguagens, Leitura e Escrita 
(NELLE); 

Dentro da vertente extensão também encontra-se palestras, 
cursos e minicursos, oficinas, saraus culturais, simpósios, colóquios, 
encontros, jornadas, programas e projetos de apoio, entre outras 
atividades promovidas pela Universidade, especialmente pelos 
Núcleos e Grupos de Estudo e Pesquisa, o que evidencia as 
possibilidades de atuação dos estudantes de modo diversificado 
fora do ambiente de sala de aula como espaço de formação.

Em consonância com as Diretrizes da Pedagogia (CNE 
1/2006, art. 5.º, e CNE 2/2015, art. 8.º), o Projeto Pedagógico do 
Curso evidencia que o profissional egresso tem capacidade de:

I – atuar com ética e compromisso com vistas à construção de 
uma sociedade justa, equânime, igualitária;
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II – compreender o seu papel na formação dos estudantes da 
educação básica trabalhando na promoção da aprendizagem 
e do desenvolvimento de sujeitos em diferentes fases do 
desenvolvimento humano;

III – dominar os conteúdos específicos e pedagógicos em 
diferentes abordagens teórico metodológicas do seu ensino, 
de forma interdisciplinar e adequada às diferentes fases do 
desenvolvimento humano;

IV – fazer uso da linguagem dos meios de comunicação 
relacionados à educação, nos processos didático-pedagógicos, 
demonstrando domínio das tecnologias de informação e 
comunicação para o desenvolvimento da aprendizagem;

V – promover e facilitar relações de cooperação entre a 
instituição educativa, a família e a comunidade;

VI – identificar questões e problemas socioculturais e 
educacionais, com postura investigativa, integrativa e 
propositiva em face de realidades complexas, a fim de 
contribuir para a superação de exclusões sociais, étnico-raciais, 
econômicas, culturais, religiosas, políticas, de gênero, sexuais 
e outras;

VII – demonstrar consciência da diversidade, respeitando as 
diferenças de natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de 
gêneros, de faixas geracionais, de classes sociais, religiosas, de 
necessidades especiais, de diversidade sexual, entre outras;

VIII – atuar na gestão e organização das instituições de 
educação básica, planejando, coordenando, avaliando e 
executando o projeto pedagógico;

IX – realizar pesquisas que proporcionem conhecimento sobre 
os estudantes e sua realidade sociocultural, sobre processos de 
ensinar e de aprender e na organização do trabalho educativo 
e práticas pedagógicas;

XII – utilizar instrumentos de pesquisa adequados para a 
construção de conhecimentos pedagógicos e científicos, 
objetivando a reflexão sobre a própria prática;

X – estudar e compreender criticamente a legislação educacional, 
além de outras determinações legais, como componentes de 
formação e do exercício do magistério (UFLA, 2017, p. 38).
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Diante de toda essa estrutura, conceitual e preparatória, a 
universidade busca montar uma identidade profissional em três 
dimensões interdependentes: um indivíduo com domínio das 
habilidades e competências para o trabalho, um cidadão atuante em 
sua comunidade e um pensador capaz de ressignificar criticamente 
sua prática e representações sociais vinculadas ao seu campo de 
atuação. 

4 Considerações finais

 Em congruência com os eventos datados no presente texto, 
é admissível conceber a percepção de que os dilemas e entraves da 
instrução de professores estão presentes desde a criação de cursos 
de formação docente. Seja na regulamentação, no sentido do curso 
ou na identidade do pedagogo, a licenciatura passou por diferentes 
intervenções, e foi pauta de inúmeras discussões, para que nos dias 
atuais o (a) graduado (a) em Pedagogia possa ser visto (a) como 
um profissional com bagagem teórica e prática, e possa optar por 
outros caminhos além da sala de aula (como a direção, a gestão, a 
supervisão, a orientação, a coordenação, a inspeção ou a pesquisa).

 De certo, o CNE de 2006 foi um marco para as instituições 
brasileiras, dentre elas a UFLA, para que cada projeto pedagógico 
da licenciatura em pedagogia pudesse ser, de vez, consolidado no 
tripé baseado em ensino, pesquisa e extensão. A primeira base é 
notada pela maneira como a matriz curricular do curso é composta, 
tanto na questão teórica, quanto na prática, para viabilizar a 
formação profissional. A segunda engloba a produção de novos 
conhecimentos e metodologias. E a terceira parte do princípio de 
partilha das pesquisas e do incentivo de capacitação da sociedade. 

 Portanto, defende-se que o (a) licenciado (a) em Pedagogia 
é um agente de transformação social, no lugar de um replicador de 
informações ou um cuidador de crianças. Ele ou ela está consciente 
de que sua existência é histórica, que suas ações marcam o lugar 
e as pessoas de sua convivência, cabendo-lhe pôr em prática, seja 
em ambientes de educação formal ou não formal, os estudos 
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didáticos, metodológicos e humanizadores. Quanto aos órgãos 
regulamentadores, compete-lhes a suscitação e a implementação de 
políticas educacionais, econômicas, culturais e sociais para que o 
ensino de qualidade perdure para todas as camadas da sociedade e 
a história continue a ser edificada.
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Capítulo 4

CARTA AOS PROFESSORES/AS DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA

Josiele Vita da Silva Tavares1

1 Introdução

Esta carta destina-se aos professores/as da educação básica 
do nosso Brasil, para que se sintam encorajados a ousar 

em suas práticas pedagógicas, principalmente neste tempo de 
ensino remoto que desafiou a escola e os/as professores/as quanto 
ao uso das tecnologias de maneira a garantir a qualidade de ensino 
por meio destes artefatos. Nossas provocações e reflexões surgiram 
após a leitura do livro: Letramentos Digitais2 dos autores Gavin 
Dudeney, Nicky Hockly e Mark Pegrum, 2016. 

2 Desenvolvimento

Caros/as profissionais pedagogos/as,
Escrevemos essa carta no intuito de encorajá-los diante 

dos desafios que estamos enfrentando neste tempo de ensino 
remoto, especialmente quanto ao uso de recursos tecnológicos e as 
ferramentas digitais em nossas práticas pedagógicas. 

Sabemos das condições e as limitações quanto o trabalho 
do/a professor/a na sala de aula, principalmente em uma sociedade 
no qual os/as profissionais da educação são desvalorizados. Mas 

1 Mestranda em Educação do Programa de Pós Graduação da 
Universidade Federal de Lavras (UFLA). E-mail: josiele.vita@gmail.
com

2 DUDENEY, G.; HOCKLY, N.; PEGRUM, M. Letramentos digitais. Trad. de 
Marcos Marcionilo. São Paulo: Parábola, 2016.
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precisamos ousar, buscar estratégias pedagógicas que intervenham 
e alterem a realidade engessada nos paradigmas educacionais.

Nosso objetivo não é propor um modelo ou criar pontos 
para serem seguidos, mas de possibilitar uma reflexão sobre a 
importância dos letramentos digitais nas práticas pedagógicas, 
para que além de contribuir no ensino e aprendizagem possam 
ser significativos fora do ambiente escolar, como também levar os/
as profissionais da educação e os/as estudantes a transgredirem as 
fronteiras do conhecimento durante seu caminhar.

Antes de descrever sobre os letramentos digitais, gostaríamos 
de remorar que o termo letramento, -ora reduzido e cristalizado ao 
conceito de alfabetização-, se dá para além do espaço escolar, pois 
um sujeito letrado responde adequadamente às demandas sociais 
da leitura e da escrita em outros espaços de sua convivência social. 
(ROJO, 2013). 

Já os letramentos digitais envolvem o desenvolvimento de 
habilidades sobre as tecnologias, ou seja, exige de nós professores/as 
uma prática efetiva e competente para que os/as estudantes possam 
desenvolver habilidades para usar esses canais de comunicação de 
maneira eficiente, sabendo compreender, administrar, compartilhar 
e criar. (Dudeney et al 2016).

Apresentamos 4 focos dos letramentos digitais3: linguagens, 
informação, conexão e (re)desenho. Dentro desses 4 focos destaco 
alguns pontos que ancoram em diferentes tipos de letramentos 
digitais, para que nós enquanto educadores/as mediadores/as de 
transformações, possamos refletir sobre como articular a tecnologia 
e as ferramentas digitais em nossas práticas dentro do contexto 
escolar.

3 Categorizações defendida pelos autores Dudeney, Hockly e Pegrum (2016) que 
compreendem que o letramento digital configura em diferentes tipos de letramentos 
e que evidenciam algumas habilidades e competência para o domínio dos recursos 
digitais. 



  71
Formação Docente no Brasil...

1. Foco: linguagens 

Primeiro ponto: #Comunicação de sentido
Apresentamos-lhes alguns tipos de letramentos que integram 

neste foco das linguagens, sendo eles: impresso, SMS, hipertexto, 
multimídia, jogos, móvel e codificação, que em síntese requerem 
habilidades de compreender tanto em aspectos linguísticos, como 
também em culturais, pessoais, políticos, e sociais para que nós 
possamos integrá-las em nossas práticas de ensino, ou seja, um 
conjunto de letramentos relacionado a comunicação por meio da 
linguagem. 

Desta forma esse primeiro ponto destacamos a importância 
da compreensão textual, pois concentram-se habilidades de criar 
textos e interpretá-los independente dos meios de comunicação, 
de modo que seja capaz de empregar diversos elementos visuais, de 
modo a não comprometer a linguagem e a compreensão, mas de 
forma a contribuir para uma comunicação de sentido

Dito isso sabemos que é possível que um texto antes de 
ser disponibilizado no meio digital perpasse pelo meio impresso, 
ou posteriormente quando já se encontra no meio digital, venha 
se tornar impresso, e de ambas formas decorrem pelo processo de 
escrita, por isso a importância de compreender a comunicação por 
meio da linguagem para a subsequentemente produzi-los. 

Assim essa comunicação digital mesmo sendo ligado 
diretamente a habilidades da língua escrita, exige e evidencia a 
compreensão de gêneros que estão escritos no meio digital, como 
também no impresso, isto é, inclui as competências da leitura e da 
escrita. (Dudeney et al 2016).

Por conseguintes nós como professores/as não podemos nos 
acomodar, precisamos escrever... O filósofo Ludwig Wittgenstein 
apud Alves (2004, p. 16) afirmou que “os limites da minha linguagem 
denotam os limites do meu mundo”, talvez esse seja o empecilho 
que muitos colegas de profissão se encontram, por ficarmos tão 
acomodados que não ampliamos nossos olhares, não despertamos 



72  
Formação Docente no Brasil...

o interesse em nossos estudantes, porque nós professores perdemos 
a curiosidade e acomodamos no conhecido. 

 Por isso retomo a dizer é preciso escrever...escrever para 
os outros, escrever para nós, escrever para nossos/as estudantes, 
mas precisamos querer aprender bem como compreender também 
nossos textos e outros textos que são disponibilizados e que circulam 
no meio digital e fazem parte do contexto de nossos/as alunos/as. 

Lembre-se que quando escrevemos para alguém não 
queremos que não seja uma leitura dubitável e que consequentemente 
comprometa o entendimento deste leitor/a, almejamos uma leitura 
fluída. Dessa forma, faz necessário a habilidade de organizar um 
texto, fomentá-los com informações adicionais competentemente 
para que instigue e desenvolva um propósito comunicativo. 

Portanto atrevo-me a pergunta-lhes: O que vens escrevendo? 
Como são suas leituras? O que tens compreendido de suas leituras? 
São perguntas desafiadoras que talvez não obtenhamos uma 
resposta imediata, mas provoca-nos, pois antes de mediar o ensino 
e aprendizagem o primeiro passo é começarmos por modificações 
em nós mesmos.

2. Foco: Informação

Segundo ponto: #Contribuir com a informação
Neste segundo foco no campo informação, destacamos os 

letramentos que compõe dos quais são: classificatório, pesquisa, 
informação e filtragem, que em suma demandam habilidades 
necessárias para acessar, administrar, avaliar e contribuir com as 
informações obtidas digitalmente.

Dessa forma neste ponto queremos salientar o gerenciamento 
da informação, em todos os meios digitais disponíveis, que -nós 
professores/as e nossos estudantes- temos acesso. Somos usuários da 
internet e ao mesmo tempo somos colaboradores de uma cultura 
partilhada e contribuímos com a informação, pois além de criar 
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e interpretar, criticar, avaliar também reduzimos a sobrecarga de 
informação

Deixe-me fazer uma confissão: é desafiador para mim 
enquanto professora principalmente com a informação em massa 
que temos, realizar um trabalho contramão em uma indústria 
cultural4 que padroniza os sujeitos deformando sua opinião devido 
a manipulação dos meios de massa. 

Entretanto acredito que nós enquanto professores/
as podemos por meio do ato educativo desenvolver em nossos 
estudantes capacidades de criticidade das informações acessadas 
na web. Queremos que nossos alunos/as leem, compreendem, 
produzem, escolhem, modifiquem e subsequentemente contribuem 
com as informações de forma contínua e também coletiva.

 Dessa forma os letramentos digitais exigem de nós 
profissionais além das habilidades linguísticas, multimidiáticas, 
espaciais e comunicação uma necessidade de uma unidade dialética 
ação-reflexão-ação. (Freire, 1996). Trata-se da busca por novos 
conhecimentos por meio da reflexão sobre a prática, e lança-se o 
desafio para nós mesmos de revermos algumas concepções que 
talvez sejam cristalizadas em nós. 

Desta maneira em nossas mediações em relação ao 
desenvolvimento de habilidades para os letramentos digitais, 
também precisamos desta prática reflexiva, que também é elemento 
transformador, pois não desenvolvemos apenas habilidades de ler, 
escrever, mas de ter criticidade, observar as nuances, modificar 
linguagens e códigos, ou seja, por meio da prática do registro pode-
se observar, comparar, selecionar, estabelecer relações, ressignificar 
e reorganizar. 

Por outro lado, quando paramos para refletir sobre nossas 
práticas pedagógicas incentivamos, possibilitamos e transformamos 

4 Indicamos a leitura para compreensão acerca da temática: 
 ZUIN, Antônio A. Soares. Sobre a atualidade do conceito de indústria cultural. 

Cad. Cedes. Campinas, v. 21, n. 54, ago. 2001. Disponível em: https://doi.
org/10.1590/S0101-32622001000200002.

 CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2003
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não somente nosso fazer pedagógico, como também os contextos, o 
espaço educativo e principalmente nossas/os alunas/os.

Portanto nós professores/as devemos dedicar tempo aos 
nossos alunos/as, não no sentido de ficar na escola, mas de levar 
e tomar consigo as coisas relacionadas a eles/as. É preciso garanti-
los e incentivá-los a comunicação e informação com seus pares 
(professor/a - aluno/a) e entre seus pares (aluno/a - sociedade). 
Lembre-se que nossos estudantes não podem ser transformados em 
unidades produtivas no futuro, e que cabe a nós -professores/as- que 
somos desafiados a todo tempo as novas fontes de comunicação, 
possibilitar campos de experiências e habilidades para que os/as 
alunos/as conheçam e escolham quais melhores caminhos a seguir.

3. Foco: Conexão

Terceiro ponto: #Olhar crítico e voz pública
Chegamos no campo da conexão, apresentamos-lhes 

os letramentos que integram este foco, sendo: pessoal, rede, 
participativo e intercultural, que em síntese referem-se ao 
fornecimento de comunicação e informação como uma rede 
pessoal e coletiva online.

Neste ponto desejamos chamar atenção para além da 
comunicação e gerenciamento das informações fornecidas por 
meio da conectividade digital, mas também para importância 
de desenvolver habilidades e competências com criticidade e 
posicionamento, no qual descrevemos como: olhar crítico e voz 
pública, aspectos contundentes para projeção de uma identidade 
online. 

 Dessa forma pensando em uma era digitalmente conectada, 
não basta apenas compreender a linguagem escrita, o internetês5 ou 
compartilhar informação, mas envolve outros letramentos digitais, 
que se complementam, se tornando então macroletramentos, 
porque articulam também a classificação e filtração de informações, 

5 Refere-se a linguagem utilizada no meio digital.
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a criticidade nas informações, a análise e produção de textos 
em múltiplas mídias como também o trabalho colaborativo e 
responsável. (Dudeney et al 2016). 

Pode parecer monótono, mas gostaríamos de provocar-lhes: 
o que seria desenvolver um olhar crítico? Se reduz a uma maneira de 
apontar o que é apropriado? De maneira alguma queremos definir 
um conceito, mas um ponto indagador, pois cada sujeito tem uma 
concepção sobre o que considera um olhar crítico e estamos aqui 
trilhando caminhos para uma reflexão.

Considero que nós enquanto professores/as precisamos 
provocar esse olhar crítico em nossos estudantes, não podemos 
definir ou pôr à disposição como algo pronto aos nossos/as alunos/
as. Não existe receita. Existe provocações. Essas provocações nós 
podemos mediar na sala de aula, para que nossos estudantes busquem 
constantemente novos conhecimentos e saibam refinar, verificar, 
e dar credibilidade as coisas que os rodeiam, principalmente nos 
meios digitais e na sociedade conectada. 

Por outro lado, queremos ressaltar que ainda carecem uma 
atenção de nós professores/as, para integralização dos instrumentos 
digitais em nossas práticas pedagógicas, sabemos das limitações e 
desafios enfrentados tanto no espaço educativo como na utilização 
e apropriação desses recursos tecnológicos e digitais. Entretanto 
queremos enfatizar que a inserção de recursos tecnológicos é 
importante na medida que seja utilizado em uma prática reflexiva e 
crítica6, de maneira a possibilitar e agregar o ensino e aprendizagem 
tanto dentro e fora do ambiente escolar. Lembre-se que nossas 
mediações não permanecem somente dentro do espaço educativo, 
mas se estende para outras espaços informais e sociais. 

Por isso a importância de nossas mediações com senso 
crítico que consequentemente cria a profundidade necessária do 

6 Indicamos a leitura do Livro Pedagogia da autonomia de Paulo Freire, 1996. 
Disponível em: http://www.apeoesp.org.br/sistema/ck/files/4%20Freire_P_%20
Pedagogia%20da%20autonomia.pdf.
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saber e assim desenvolvemos a criticidade em nossos/as alunos/as 
para usar as ferramentas tecnológicas na aprendizagem.

Temos uma responsabilidade em nossas mãos enquanto 
professores/as: que nossos alunos/as assumam uma postura de 
cidadãos globais, e participem e contribuem para a inteligência 
coletiva ou individual nas redes digitais sabendo interagir em 
diferentes contextos culturais.

Dessa forma precisamos enxergar nossas/os alunas/os 
como construtor-colaborador e que a escola como agência de 
letramentos. E cabe a nós professores/as preparar nossos alunos/as 
-nativos digitais- para uma sociedade digital, de maneira a buscar 
no ciberespaço7 um lugar de encontro e de buscas, e de maneira 
crítica com diferenças e identidades múltiplas. (Rojo, 2013) 

Por fim quando descrevo essas reflexões sobre a importância 
das mediações pedagógicas nos letramentos digitais, destaco a 
necessidade de considerar a identidade das/os alunas/os dentro e 
fora do espaço escolar, bem como o acolhimento de manifestação 
de vozes e pontos de vista para a produção discursiva e possibilitar 
espaços para essas experiências dentro de nossas práticas 
pedagógicas. Sem espaço para essas vivências não há aprendizado. 
Precisamos ampliar e consolidar esse espaço para um protagonismo 
dos sujeitos aprendentes.

4. Foco: (Re)desenho

Terceiro ponto: #Criar novos sentidos
No último foco destacamos o (re)desenho que se expande 

para a possibilidade de (re)conceitualizar e (re)significar de maneira 
crítica, criativa e colaborativa, de maneira a criar produções próprias 
no meio digital

7 Refere-se a um termo conceituado pelo auto Lévy Pierre (1999) que caracteriza, como 
o conjunto de técnicas, de práticas, de atividades, de modos de pensamento e de 
valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço, em síntese 
um espaço existente no mundo da comunicação tecnológica.
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As novas linguagens digitais promovem novas práticas 
sociais, novos modelos de interpretar, produzir, administrar, 
compartilhar, criar sentido e consequentemente novas práticas 
pedagógicas. 

Nesse tempo de ensino remoto o espaço de interação 
entre nós professores/as e nossos estudantes foram por meio dos 
aplicativos e das plataformas digitais, fazíamos e ainda fazemos uso 
da linguagem escrita e por vezes também a linguagem não verbal, 
mas que tínhamos um propósito comunicativo e implicava em 
compartilhar o ensino e a aprendizagem.

O maior desafio dado a nós professores/as foi utilizar essas 
ferramentas digitais para criação de novos sentidos aos nossos/as 
alunos/as. Além das dificuldades sociais, econômicas e culturais, 
tínhamos a inversão da sala de aula, antes tradicional e cristalizada, 
e de repente a educação permeada pela tecnologia em nossas casas, 
os conteúdos em arquivos online, a comunidade escolar em grupos 
de redes sociais e as mediações em aplicativos e na tela, passamos 
então a (re) criar materiais para que o aprendizado fosse significativo 
para nossos estudantes. 

Entretanto gostaríamos de destacar para o cuidado sobre essa 
(re)criação, pois essa produção precisa ser autêntica e democrática, 
pois há influência de vários os interlocutores que não podem ser 
ignoradas, por isso a importância de ser crítico e reflexivo. 

Por outro lado, precisamos repensar nossas práticas docentes 
para que diante das transformações da sociedade possamos 
acompanhá-los, porque os recursos digitais eram presentes na 
vida dos estudantes, mas no espaço escolar e inclusive em algumas 
práticas pedagógicas eram ausentes.

Assim os instrumentos digitais, ou mais precisamente 
os letramentos digitais prescrevem um caminho inovador para a 
educação e requer mediações pedagógicas críticas e reflexivas, que 
garantem um aprendizado significativo para nossos estudantes, 
tanto na vida educacional como social. Dessa forma sabemos que o 
letramento digital não ocorre de maneira imediata, mas processual, 
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e que não devemos delegar as tecnologias como um ‘medicamento’ 
para consertar os males da educação, mas como possibilidades para 
novos caminhos que desafie nossos estudantes e consequentemente 
nós mesmos8. 

3 Considerações finais

Todas essas provocações que descrevemos tiveram como 
propósito fazer uma extensão de nossas reflexões e encaminhamentos 
para que ao compartilhamos com vocês, possamos aguçar o desejo 
de ser um docente inovador, e que continuar a desafiar-se, a superar 
dicotomias, buscando alternativas que agregue teoria e ação para a 
emancipação dos nossos/as estudantes. 
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Capítulo 5

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL E AS CONTRIBUIÇÕES DAS 

PRÁTICAS DE LEITURA PARA O PROCESSO DE 
ENSINO E APRENDIZAGEM

Keila Montes Pereira Rodrigues1

Joselma Silva2

1 Introdução

Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao 
aprender. (FREIRE, 1996, p. 25). 

O pensamento do educador Paulo Freire evidencia a 
importância da interação e das trocas para o processo 

de apreensão e de produção de saberes, por intermédio de 
processos dialógicos que possibilitam compreender a educação 
como um meio indispensável para o caminho de humanização e de 
transformação dos sujeitos. Partindo desse pressuposto, a formação 
docente é imprescindível para a ressignificação e qualificação das 
práticas educativas, mediante a articulação entre a teoria e a prática 
(PRADO; BRITO; NUNES, 2019). 

Nesta ótica, apresentamos neste texto contribuições 
descritivas e bibliográficas acerca da formação de professores 
da Educação Infantil, visando a potencialização do processo de 
ensino e aprendizagem e a qualificação da práxis pedagógica. Deste 

1 Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Federal de Lavras (UFLA). Pesquisadora 
do Núcleo de Estudos em Linguagens, Leitura e Escrita (NELLE/UFLA). E-mail: 
keilamontes18@gmail.com

2 Mestra em Educação pela Universidade Federal de Lavras (UFLA). Professora da 
rede pública do município de Lavras - MG. Pesquisadora do Núcleo de Estudos em 
Linguagens, Leitura e Escrita (NELLE/UFLA). E-mail: joselma.jc@hotmail.com
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modo, diante do questionamento: “De que maneira a formação 
de professores pode colaborar com o processo de desenvolvimento 
infantil e de qualificação das práticas pedagógicas?”, o levantamento 
bibliográfico deste estudo se apoiou, principalmente nos estudos de 
Freire (1996), Reis e Moreira (2015), Solé (1998), dentre outros 
autores que abordam sobre formação docente, leitura, práticas 
pedagógicas e Educação Infantil. 

Com base nos aportes teóricos, descrevemos os 
procedimentos metodológicos em dois momentos. No primeiro, 
foi realizada uma revisão de literatura, a partir de levantamentos de 
produções acadêmicas que discutem sobre as temáticas: formação 
docente, Educação Infantil, formação de professores da Educação 
Infantil, leitura e práticas educativas com crianças. No segundo 
momento, refletimos a respeito dos conceitos teóricos delimitados, 
estudados e analisados previamente, buscando enveredar por 
caminhos que respondem a indagação citada anteriormente. 

Destarte, organizamos o estudo teórico em três tópicos, de 
forma que o primeiro discute sobre a formação docente, o segundo 
apresenta alguns apontamentos acerca da formação de professores 
da Educação Infantil e, por fim, o terceiro tópico discorre a respeito 
da importância das práticas de leitura para o processo de ensino e 
aprendizagem.

2 Formação docente: discutindo conceitos

A formação é um processo que ocorre ao longo dos anos, 
tendo em vista que, enquanto seres humanos, somos propiciados 
a aprender constantemente, e assim nos humanizamos de forma 
permanente, mediante interações e relações que estabelecemos em 
diversificados ambientes sociais e culturais. Nesse sentido, “formar-
se é um processo de aprendizagem que se realiza desenvolvendo-
se individual e coletivamente dentro da cultura, incorporando-a, 
criando e recriando-a” (ALVARADO-PRADA; FREITAS; 
FREITAS, 2010, p. 369), o que possibilita a construção e a 
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ressignificação de diversos conhecimentos, teóricos e práticos, nos 
mais diversos contextos. Assim:

Entendendo que o desenvolvimento humano acontece no 
processo de aprendizagem e vice-versa, a formação é também 
um processo de desenvolvimento humano e, portanto, 
profissional. No caso dos docentes, estes se desenvolvem 
principalmente nos contextos de seu trabalho exercido na 
instituição escolar onde criam relações alicerçadas em estruturas 
complexas que as sustentam ou permitem sua alteração. Nesse 
sentido, espera-se que a formação continuada contribua com 
a manutenção, criação e alteração das relações estruturantes 
e estruturadoras do desenvolvimento profissional do coletivo 
docente na instituição escolar (ALVARADO-PRADA; 
FREITAS; FREITAS, 2010, p. 370).

Nesta direção, a formação docente pode ser compreendida 
pelo viés deste contexto teórico como uma contínua caminhada, 
ou seja, como um processo de construção inacabada, dialética, 
reflexiva, dinâmica e flexível, em que os profissionais são instigados 
a repensarem suas práticas, atualizá-las e transformá-las. E, nestes 
movimentos de transformações, os docentes são possibilitados 
a desenvolverem-se, a construírem novos conhecimentos e a 
realizarem ações educativas reflexivas e qualitativas, que podem 
favorecer, significativamente, o processo educacional. Diante 
disto, a formação inicial dos professores mostra-se extremamente 
importante, haja vista que, possibilita a criação de bases sólidas 
para o exercício da atividade educativa, por meio da articulação 
entre a teoria e a prática. 

Além do exposto, Freire (1996) aborda acerca da importância 
de os docentes refletirem e repensarem criticamente nos processos 
de formação sobre o exercício das suas ações pedagógicas, dado que, 
conforme o autor: “Não posso ensinar o que não sei. Mas, este, 
repito, não é saber de que apenas devo falar e falar com palavras que 
o vento leva. É saber, pelo contrário, que devo viver concretamente 
com os educandos. O melhor discurso sobre ele é o exercício de sua 
prática” (FREIRE, 1996, p. 95). 
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Isto posto, Freire (1996) ressalta que os saberes docentes 
se qualificam continuamente, a partir das experiências da prática 
pedagógica. O processo de formação é plural, tendo sempre um 
início, mas nunca um fim. Nesta perspectiva, salientamos que, no 
processo de formação de professores é fundamental a construção 
da identidade docente e o desenvolvimento profissional, por 
intermédio de elementos que contribuem para a qualificação 
das ações educativas, e de modo consequente, influenciam no 
processo de ensino e aprendizagem. Neste sentido, Nóvoa (2009, 
p. 6) afirma que “A formação de professores deve dedicar uma 
atenção especial às dimensões pessoais da profissão docente, 
trabalhando essa capacidade de relação e de comunicação que 
define o tacto pedagógico”. O autor ainda ressalta que o percurso 
do profissional docente é conduzido por momentos de diálogos 
e de trocas de aprendizagens, que podem o levar ao “[...] cerne 
da identidade profissional docente” (NÓVOA, 2009, p. 7). À luz 
disso, é necessário que o percurso de formação inicial e continuada 
seja propício para que o professor encontre o seu papel enquanto 
profissional da educação. 

Conforme os dizeres de Gatti et al. (2019, p. 183), o 
desenvolvimento profissional docente pode ser definido como “[...] 
um processo de longo prazo, que pode ser individual ou coletivo 
e que, integra diferentes oportunidades e experiências, planejadas 
ou não, que contribuem para aquisição dos conhecimentos 
profissionais da docência”. Deste modo, é possível compreender 
que a prática docente vinculada a estudos teóricos de qualidade 
propicia de modo efetivo o desenvolvimento profissional. 

Considerando que “a formação docente está intrinsecamente 
associada à relação teoria e prática e à reflexão sobre a prática 
educativa” (PRADO; BRITO; NUNES, 2019, p. 28), elucida-
se a importância de os profissionais docentes, constantemente, 
atualizarem e refletirem sobre suas práticas pedagógicas, por 
intermédio de embasamentos teóricos sólidos capazes de 
fundamentar e ressignificar os fazeres e saberes docentes, com vistas 
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a desenvolverem ações essencialmente criadoras, críticas, ousadas e 
reflexivas (GADOTTI, 2010). Isto posto, percebe-se que:

Uma prática pedagógica comprometida com essa visão de 
infância requer uma sólida formação dos profissionais que 
assegure o movimento necessário de deslocamento: dialogar, 
opor, questionar, desconfiar, desaprender, abrindo espaços 
para a experiência do encontro com as crianças (CORSINO et 
al., 2016, p. 17).

À vista disso, evidencia-se a imprescindibilidade da 
formação docente para a qualificação do desenvolvimento 
profissional dos professores, uma vez que, por meio de reflexões 
acerca das experiências vivenciadas, articuladas em bases teóricas 
e metodológicas, os docentes são conduzidos, gradualmente, ao 
planejamento e replanejamento de suas ações pedagógicas. Contudo, 
para que este processo seja, de fato, qualitativo, a formação do 
professor precisa ser reflexiva, intensa e problematizadora, de modo 
que a sua prática possa ser questionada, discutida e analisada de 
forma contínua. Diante desta perspectiva, “a formação continuada 
aparece como uma maneira de auxiliar a reflexão do professor a 
respeito da própria prática pedagógica” (GOULART, 2013, p. 
216), em um movimento contínuo de aprendizagens. Além do 
exposto, a formação continuada:

[...] auxilia os educadores no processo de ensino-aprendizagem 
de seus alunos, na busca de novos conhecimentos teórico-
metodológicos para o desenvolvimento profissional e a 
transformação de suas práticas pedagógicas. Nesse sentido, 
a escola, como instituição educacional e como espaço de 
formação continuada dos professores, precisa proporcionar 
recursos e tempo para que os educadores possam 
compreender sua própria realidade institucional, analisá-la 
e, consequentemente, transformá-la (ALVARADO-PRADA; 
FREITAS; FREITAS, 2010, p. 374).

Sendo assim, pode-se constatar que, para o processo de ensino 
e de aprendizagem ser de fato qualificado, os docentes, enquanto 
mediadores do processo educativo, devem refletir permanentemente 
sobre suas práticas pedagógicas, uma vez que, segundo Freire (1996, 
p. 39) “É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que 
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se pode melhorar a próxima prática”, evidenciando nesse sentido 
que, as reflexões críticas são determinantes para a qualificação da 
práxis pedagógica, que conforme Fuentes e Ferreira (2017), refere-
se à articulação entre teoria e prática, a qual viabiliza práticas 
docentes conscientes, reflexivas e críticas. Nesta visão, retomamos 
que os aspectos mencionados neste tópico são relevantes para que os 
professores possam desenvolver ações contextualizadas, embasadas, 
inovadoras e provocativas, fundamentais ao processo de apreensão 
e de produção de saberes. 

3 Formação de professores da Educação Infantil: alguns 
apontamentos 

A formação do profissional da Educação Infantil ocorreu, por 
muitos anos, de forma extremamente precária ou inexistente, tendo 
em vista que, no período em que as creches públicas vinculavam-se 
aos órgãos de Assistência Social, admitiam-se pessoas sem formação 
adequada para o trabalho com as crianças. Conforme levantamento 
feito por Kishimoto (1999): 

A situação nas creches é mais complicada. O tradicional 
abandono e descaso, fruto de uma política de exclusão desses 
profissionais no campo da educação, reflete-se no contingente 
de leigos que não se pode precisar pela falta de estatísticas. 
Mesmo nos grandes centros urbanos, a qualificação requerida 
é, ainda, de ensino fundamental (KISHIMOTO, 1999, p. 63).

Nesse sentido, considerando a história e o contexto em 
que as instituições de atendimento infantil emergiram, pode-se 
compreender que a precariedade no processo de formação dos 
profissionais perpassava por aspectos políticos e sociais. De acordo 
com Oliveira (1994):

[...] a concepção assistencialista, tradicionalmente usada para 
nortear o trabalho realizado particularmente nas creches 
públicas atendendo crianças filhas de famílias de baixa renda, 
tem feito com que pessoas sem uma qualificação profissional 
específica sejam recrutadas para cuidar e interagir com as 
crianças (OLIVEIRA, 1994, p. 64). 
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Nessa perspectiva, a dicotomia existente entre assistência/
educação, ao longo dos anos, implicou na criação de dois tipos de 
profissionais: um disposto ao cuidado, à limpeza e à alimentação 
das crianças menores, isto é, de 0 a 3 anos; e outro com formação 
pedagógica, com a incumbência de desenvolver trabalhos educativos 
com crianças de 4 a 6 anos. 

Desta forma, a partir das mudanças nas propostas pedagógicas 
direcionadas para a Educação Infantil, a concepção de criança e 
o atendimento a ela transformaram-se significativamente, tendo 
em vista que, a Educação Infantil passou a atender, efetivamente, 
às necessidades voltadas ao cuidado e à educação da criança de 
maneira integrada, valorizando assim, o cuidar e o educar como 
práticas indissociáveis e de extrema importância. Nesta direção, 
com a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) despontou-
se o reconhecimento da criança como um sujeito de direitos e, 
posteriormente, surgiram documentos oficiais que corroboraram 
para a construção de novos direcionamentos acerca da Educação 
Infantil, bem como as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil (DCNEI) (BRASIL, 2010). 

Conforme as DCNEI, a criança é definida como:
Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações 
e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade 
pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, 
observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos 
sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 
2010, p. 12).

Neste contexto, a criança deixou de ser vista como um adulto 
em miniatura e passou a ser concebida como um sujeito histórico 
e social, e atendida em instituições educativas, por profissionais da 
área, com formação adequada para o exercício da profissão docente. 
É válido destacar que, na Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC), documento orientador dos currículos das escolas 
brasileiras, a Educação Infantil é concebida como “[...] o início e 
o fundamento do processo educacional” (BRASIL, 2018, p. 36), 
tendo em vista que, é a primeira etapa da Educação Básica, em que, 
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se faz essencial que as crianças participem de propostas pedagógicas 
que ampliem seus conhecimentos de mundo e enriqueçam seus 
repertórios, com vistas a desenvolverem-se integralmente. 

Sendo assim, fica evidente a importância de se pensar 
criticamente nos sujeitos integrantes do processo educativo e 
somado a isso, na qualificação dos saberes docentes, por intermédio 
de formações contínuas, haja vista que, estas influenciam no 
desenvolvimento das ações educativas. Diante desta consideração, 
segundo Reis e Moreira (2015, p. 122), a formação continuada 
mostra-se imprescindível, pois configura-se “[...] como um processo 
de desenvolvimento profissional emancipatório e autônomo”. Isto 
posto, os autores reforçam que a formação contínua:

Incorpora a ideia de percurso profissional, não como uma 
trajetória linear, mas sim como evolução ou continuidade 
de experiências em que essa trajetória é marcada por fases e 
momentos nos quais diferentes fatores (sociais, políticos, 
pessoais, familiares) atuam não como influências absolutas, 
mas como facilitadores ou dificultadores do processo de 
aprendizagem da profissão (REIS; MOREIRA, 2015, p. 122-
123).

Diante disso, elucida-se a indispensabilidade do docente, 
enquanto mediador do processo educativo, constantemente 
repensar e refletir criticamente sobre sua prática, ressignificando 
nesse contexto sua formação, inserida em “[...] três processos de 
desenvolvimento: o pessoal, o profissional e o organizacional” (REIS; 
MOREIRA, 2015, p. 123). Assim, na dimensão pessoal, segundo 
os autores, o professor é possibilitado a desenvolver a perspectiva 
crítico-reflexiva, podendo então, reconstruir sua identidade 
pessoal. Ao discutirem sobre o âmbito profissional, abordam que o 
desenvolvimento do docente ocorre a partir da dimensão coletiva 
e das trocas de experiências, em que, o profissional é propiciado a 
qualificar sua práxis pedagógica e a repensar suas ações educativas. E 
sobre o ambiente organizacional, os autores enfatizam que refere-se 
ao espaço em que o profissional docente é oportunizado a articular 
a teoria e a prática, assim, evidenciam a escola como um lócus de 
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formação contínua (REIS; MOREIRA, 2015). Diante disso, os 
autores abordam que: 

A profissão docente como todo ofício requer um aprendizado 
constante, pois as mudanças ocorrem de maneira rápida e 
inesperada. Isso porque, atualmente, não é mais uma profissão 
com função meramente de transmissão de conhecimentos 
como era antes. A profissão docente hoje ocorre na relação, 
na interação, na convivência, na cultura do contexto, na 
heterogeneidade social dos sujeitos envolvidos no processo: 
discentes, docentes, comunidade e especialistas (REIS; 
MOREIRA, 2015, p. 127).

Dando sequência a esta ideia, Reis e Moreira (2015) 
enfatizam que a formação do professor se torna efetiva quando 
promove a construção de sentidos e significados em relação ao 
contexto a qual está inserido, de forma a provocar reflexões sobre 
as ações pedagógicas. Deste modo, torna-se compreensível a 
importância da formação, haja vista que:

Torna-se cada vez mais evidente que a formação docente 
precisa ser pensada como um aprendizado profissional que 
ocorre efetivamente ao longo da vida, resultando dessa maneira 
no envolvimento dos professores em processos intencionais e 
planejados, os quais possibilitem mudanças em direção a uma 
prática efetiva em sala de aula. Mas, para isso, precisamos de 
um trabalho colaborativo entre pesquisadores de universidades 
e professores, tal como um esforço intensificado no interior 
dos grupos de pesquisa a fim de reunir elementos que ajudem a 
reestruturar as práticas da formação (REIS; MOREIRA, 2015, 
p. 124).

À luz desta fundamentação, entendemos que os 
conhecimentos adquiridos e consolidados pelos professores no 
decorrer de suas trajetórias pessoais e profissionais devem ser 
valorizados em sua inteireza, pois, a partir de bases teóricas sólidas 
e reflexões críticas, são possibilitados a desenvolverem práticas 
pedagógicas e mediações de leitura mais efetivas e qualitativas ao 
processo educacional. 
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4 Práticas de leitura na formação de professores da Educação 
Infantil

 De acordo com Koch e Elias (2018), a leitura é concebida 
como uma atividade essencial para a produção de sentido, na qual 
se faz fundamental validar as experiências prévias e as pluralidades 
de leituras de mundo dos sujeitos, considerados como construtores 
ativos de sentidos nos mais diversos âmbitos. Além do exposto, 
Farias e Bortolanza (2012) destacam que:

[...] a leitura é um processo histórico no qual o leitor realiza 
um trabalho ativo de construção de significados de um texto, 
em uma situação social e cultural, a partir dos propósitos que 
estabelece para a leitura, seu conhecimento prévio, isto é, os 
conhecimentos de mundo, linguístico e textual (FARIAS; 
BORTOLANZA, 2012, p. 34).

Perante esta base teórica, é imprescindível compreender 
que, por intermédio da leitura somos possibilitados a questionar, a 
refletir e a problematizar o mundo, pois, ao ler é possível:

[...] suscitar o imaginário, é ter a curiosidade respondida 
em relação a tantas perguntas, é encontrar outras idéias para 
solucionar questões (como as personagens fizeram...). É uma 
possibilidade de descobrir o mundo imenso dos conflitos, 
dos impasses, das soluções que todos vivemos e atravessamos 
— dum jeito ou de outro — através dos problemas que vão 
sendo defrontados, enfrentados (ou não), resolvidos (ou não) 
pelas personagens de cada história (cada uma a seu modo)... 
É a cada vez ir se identificando com outra personagem (cada 
qual no momento que corresponde àquele que está sendo 
vivido pela criança)... e, assim, esclarecer melhor as próprias 
dificuldades ou encontrar um caminho para a resolução delas... 
(ABRAMOVICH, 1997, p. 17).

Nesta perspectiva, elucidamos que, as mediações e as 
práticas de leitura são indispensáveis nos mais diversos ambientes 
educativos. Desta forma, compreendemos que, se forem bem 
pensadas, planejadas e realizadas de forma responsiva pelos docentes, 
podem possibilitar um contato mais significativo e prazeroso na 
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relação estabelecida entre as crianças e os livros, mobilizando assim, 
novos conhecimentos e experiências leitoras.

De acordo com Martins (2010), para que as ações com a 
leitura ocorram de forma qualitativa e efetiva, é necessário que os 
professores conheçam os limites e as possibilidades do trabalho 
pedagógico com a leitura, de forma a repensarem e a qualificarem 
suas práticas. Nessa direção, Andrade (2016) postula que:

Essa possibilidade de o professor vivenciar, nos processos 
de formação, experiências que transformam sua relação 
com os textos literários e, por homologia, apoiar ações 
que redimensionem sua prática pode ajudar a instaurar 
comunidades de leitores, em espaços sociais múltiplos, 
inscrevendo os participantes em práticas sociais antes não 
cogitadas como possíveis (ANDRADE, 2016, p. 95).

Isto posto, salientamos a importância dos docentes 
participarem de processos de formação que viabilizem o trabalho 
pedagógico com a leitura nas mais diversas ambiências, tendo 
em vista que, por meio de novas experiências e aprendizagens, os 
professores podem ser provocados e possibilitados a renovarem e a 
qualificarem suas ações educativas, realizando assim, mediações e 
práticas de leitura literária mais qualitativas e efetivas ao processo 
de apreensão da leitura e de formação de leitores. 

Nesse contexto, Solé (1998) pontua acerca da relevância dos 
docentes disporem dos conhecimentos necessários para a realização 
de práticas de leitura qualitativas, contextualizadas, diversificadas 
e estimulantes, a fim de assim contribuírem para a formação de 
leitores competentes. Logo, partimos do pressuposto de que “[...] 
ler é compreender e que compreender é sobretudo um processo 
de construção de significados sobre o texto que pretendemos 
compreender” (SOLÉ, 1998, p. 44). Por isso, é fundamental que o 
leitor encontre sentido ao efetuar esforços cognitivos que a leitura 
pressupõe, com vistas a consolidar, de forma qualitativa, o processo 
de construção de conhecimento. 

Segundo Lerner (2002), a leitura tem propósitos sociais, 
mas apesar disso, a autora ressalta que, muitas vezes, na escola, ela 
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é descaracterizada, haja vista que, muitos docentes a exploram em 
uma perspectiva desgarrada dos propósitos sociais, a partir de uma 
única interpretação e com poucas diversidades de gêneros textuais. 
Nessa perspectiva, ao discutir sobre leitura, a autora apresenta 
alguns conceitos imprescindíveis ao processo educativo, a saber: 
o conceito de transposição didática, de contrato didático e de 
situação didática. 

A transposição didática é concebida como um processo 
de reformulação do conhecimento em objeto de ensino, que 
visa proporcionar aos sujeitos integrantes do processo educativo 
avançarem na apreensão de saberes e refletirem criticamente acerca 
de suas aprendizagens. Sobre o conceito de contrato didático, 
a autora destaca que diz respeito aos acordos e papéis a serem 
realizados no âmbito escolar, e somado a isso, define a situação 
didática como situações promovidas e bem planejadas para a 
realização do processo de ensino e de aprendizagem (LERNER, 
2002). 

Além do exposto, a autora ressalta a importância dos 
profissionais atuantes na escola auxiliarem na formação de uma 
microssociedade de leitores e escritores, de modo que os sujeitos 
integrantes do processo de ensino e aprendizagem compreendam os 
propósitos comunicativos e sociais da leitura e da escrita, bem como 
reflitam acerca das possibilidades de uso desses conhecimentos fora 
do âmbito educativo. Diante disso, para a efetivação das respectivas 
aprendizagens, a autora aborda a necessidade de “[...] conciliar 
os objetivos institucionais com os objetivos pessoais” (LERNER, 
2002, p. 79), com vistas a contribuir significativamente para o 
processo educacional. 

Em suma, podemos inferir que o processo de aprendizagem 
deve ocorrer, considerando, “[...] uma horizontalidade ética, um 
agir ético responsável em relação ao outro, seja ele criança ou adulto” 
(CORSINO et al., 2016, p. 17). Nesta direção, o profissional 
docente deve atuar como um mediador do desenvolvimento 
educativo e considerar os integrantes do processo educacional como 
ativos, com conhecimentos de mundo e produtores de cultura. 
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Neste sentido, compreendemos a importância da 
formação integral dos docentes atuantes na Educação Infantil e 
nas demais etapas da Educação Básica. Sintetizando, a ampliação 
de experiências e conhecimentos teórico-práticos proporcionam 
a realização de práticas e mediações de leitura mais dialógicas, 
responsivas, contextualizadas, provocativas, reflexivas e criativas, 
que possibilitam tanto a ressignificação dos saberes e fazeres docentes 
quanto a qualificação do processo de ensino e aprendizagem. 

5 Considerações finais

A partir da revisão bibliográfica apresentada, concluímos 
que a formação de professores da Educação Infantil, assim como das 
outras etapas, necessitam ser qualitativas. Dessa forma, o docente, 
enquanto mediador do processo de ensino e aprendizagem, deve 
nesse contexto, repensar e refletir sobre possibilidades e limites de 
suas ações educativas (MARTINS, 2010), de modo a ressignificar, 
atualizar e qualificar suas práticas pedagógicas, realizadas nas mais 
diversas ambiências. 

Isto posto, vislumbra-se a imprescindibilidade de um 
processo de formação docente contínuo, considerando que, ao 
enveredar por esse caminho, os docentes são permitidos a acessarem 
uma rede enriquecedora de saberes e fazeres educativos, que 
auxiliam na produção e na mobilização de novos conhecimentos e 
aprendizagens, essenciais ao processo educacional.

Portanto, o estudo teórico, com base nas considerações 
bibliográficas, evidencia a relevância da formação continuada 
dos professores, tanto para o processo de ensino e aprendizagem 
das crianças quanto para a qualificação das práticas educativas e 
mediações de leitura a serem desenvolvidas no espaço escolar. 
Nessa direção, a articulação entre os saberes teóricos e práticos 
mostra-se um aspecto favorável para o desenvolvimento de ações 
literárias e pedagógicas mais criativas, contextualizadas, embasadas, 
planejadas, inovadoras, diversificadas e estimulantes, fundamentais 
ao processo de formação de cidadãos íntegros, críticos e reflexivos. 
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Em nossas conclusões, diante da prática educativa e formativa 
visando a efetivação de propostas inovadoras no processo de ensino e 
aprendizagem das crianças, principalmente no que tange às práticas 
de leitura, é pertinente retomarmos o contexto da epígrafe explícita 
no início do capítulo: a formação contínua do professor, bem como 
todas as suas práticas pedagógicas não se constituem de forma 
individual, mas em ambientes que proporcionam e mobilizam 
trocas de conhecimentos entre aqueles que ensinam e aqueles que 
aprendem. Sendo assim, a interlocução entre os sujeitos de forma 
colaborativa, seja em momentos de estudos teóricos, seja por meio 
do exercício da profissão docente, permite uma vasta formação 
profissional e um desenvolvimento de propostas enriquecedoras de 
práticas de leitura no contexto educacional. 
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Capítulo 6

O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA COMO 
SEGUNDA LÍNGUA PARA SURDOS: REFLEXÕES 

PARA PRÁTICA DOCENTE

Josiele Vita da Silva Tavares1

1 Introdução

[...] compreender a surdez como diferença significa reconhecer 
politicamente essa diferença. (SKLIAR, 1997)

O percurso histórico que os/as surdos/as enfrentaram 
diante as resistências e as pressões dos diversos 

discursos preconceituosos linguísticos dos/as ouvintes, possibilitou 
a ressignificação do conceito na forma de significar o que é ser 
surdo/a. 

Historicamente as dificuldades de aprendizagem de leitura 
e escrita de alunos/as surdos/as segundo Djair Almeida et al 
(2015), eram atribuídas às causas inerentes a surdes, isto devido às 
inadequadas condições de escolarização, ao fato de que a educação 
não atendia as demandas linguísticas para os/as alunos/as surdos/as. 

Dessa forma consequentemente o ensino da língua 
portuguesa escrita tem sido bastante discutido entre os educadores 
de alunos/as surdos/as, tendo em vista que ainda precisa ser 
refletida e ressignificada diante das práticas pedagógicas, para que 
pela linguagem também se constitua espaços de comunicação e de 
formação de sujeitos. 

1 Mestranda em Educação do Programa de Pós Graduação da Universidade Federal de 
Lavras (UFLA). E-mail: josiele.vita@gmail.com
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Por isso torna-se necessário diante do ensino da língua 
portuguesa como segunda língua para surdos/as, abordar ações 
que visem mudanças na concepção de língua e linguagem, embora 
ocasionalmente adotadas no ensino da língua portuguesa para os 
surdos/as considerando melhor do desenvolvimento cognitivo e 
também linguístico dos/as surdos/as. 

Assim é imprescindível para retornarmos de como a 
concepção de educação e as metodologias linguísticas ao decorrer 
do tempo foram colocadas em discussão e refletir desde os discursos 
preconceituosos até as concepções discursivo-interacionista da 
língua, considerando a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), como 
primeira língua dos/as alunos/as surdos/as, e a segunda a língua 
majoritária do país, sendo que a primeira fornece uma base para o 
ensino e conhecimento da Língua Portuguesa, possibilitando assim 
uma aprendizagem consistente da escrita e da leitura em língua 
portuguesa. 

Entretanto no espaço escolar o ensino da língua portuguesa 
não ocorre de maneira autônoma o que dificulta a continuidade dos 
estudos dos/as alunos/as surdos/as tornando insuficiente também 
para atender suas necessidade e exigências sociais, embora sendo 
um direito assegurado por políticas públicas educacionais, segundo 
Almeida et al (2015) são poucas escolas que de fato tem a prática 
de ensino do português como segunda língua.

 Por este motivo torna-se de suma importância abordar o 
ensino da língua portuguesa como segunda língua para os surdos, 
desenvolvendo novas práticas e estratégias didáticas que possibilitam 
além de uma educação bilíngue o aprendizado significativo da 
língua portuguesa pelos/as alunos/as surdos/as.

Diante dessa proposta organizamos este artigo em três 
seções. Na primeira apresentaremos algumas abordagens sobre as 
concepções filosóficas sobre o ensino da língua portuguesa para 
alunos/as surdos/as durante o percurso histórico. Na segunda 
apontaremos a nova proposta de educação para o ensino da 
língua portuguesa nas escolas, em relação às práticas pedagógicas 
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significativas proposta na educação bilíngue. E nas considerações 
finais, aos resultados e conclusões que encontramos diante dessas 
análises. 

2 Desenvolvimento 

2.1 O ensino tradicional da língua portuguesa 

O ensino da língua portuguesa dos/as surdos/as abordou-se 
ao longo da história nos fundamentos do oralismo, as metodologias 
de aprendizado da língua eram a partir das vibrações corporais e da 
leitura orofacial, que por meio do contato com o rosto e boca, o/a 
aluno/a surdo/a sentia as vibrações e pudesse novamente repeti-
las, esse método tinha como propósito ‘reabilitá-los’ à convivência 
social, segundo Márcia Goldfeld (1997, p. 30): “[...] a filosofia 
oralista visa a integração da criança surda na comunidade de 
ouvintes, dando-lhe condições de desenvolver a língua oral [...] 
devendo ser a única forma de comunicação dos surdos.” 

A oralidade ao enfatizar à aquisição da fala, por outro lado 
negava a surdez, pois ao estimular a audição, rejeitava também a 
língua de sinais, ou seja, minimizando a surdez, reduzindo como 
uma deficiência, supunha que os métodos de oralização auditiva 
poderia reabilitá-la a criança surda a normalidade, conforme 
pontua Carlos Henrique Rodrigues (2008, p. 58): “A educação 
de surdos passou a ser vista como um processo de medicalização, 
no qual as estratégias e recursos educacionais têm um caráter 
reparador, reabilitador, normalizador e corretivo”. E como os sinais 
eram proibidos por acreditar que prejudicariam o desenvolvimento 
da fala, e a grande dificuldade seria a compreender a fala a partir 
de uma percepção visual, que somada ao pouco conhecimento da 
língua resultava em baixos níveis de compreensão, que segundo 
Ingedore G. Villaça Koch apud Maria Cristina Pereira (2014) 

[...] nessa época predominava, no ensino da Língua Portuguesa, 
a concepção de língua como código, segundo a qual a língua 
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é considerada um sistema de formas fonéticas, gramaticais e 
lexicais, independentemente de todo ato de criação individual 
A ideia subjacente é que, conhecendo o código, o aluno 
poderia compreender e usar corretamente a língua. (KOCH 
apud PEREIRA, 2014, p. 146)

Segundo autora essa concepção de língua como código, 
tornou-se o ensino de língua portuguesa sistematizado, resultando 
assim em uma padronização da língua, e consequentemente os/a 
alunos/as surdos/as que chegavam à escola não tinham uma língua 
constituída, dificultando ainda mais o conhecimento.

E visando o aprendizado da língua portuguesa, as práticas 
pedagógicas para os alunos/as surdos/as era a exposição das 
palavras, logo depois a estruturas de frases simples até as complexas, 
o esperado como resultado era que por meio da cópia o/a aluno/a 
memorizasse e passasse a utilizar, o que de fato ocorria segundo 
Pereira (2014) era a limitação da possibilidade de compreensão do 
texto, provocando o desânimo e afastando-os da leitura, e assim o 
ensino da língua portuguesa não se ampliava. 

Dessa forma o aprendizado mecanizado da língua portuguesa, 
dado de fora para dentro, os/as surdos/as não conseguiam fazer 
uma reflexão sobre o seu funcionamento, e o ensino da língua era 
pautado na concepção que era preciso habilitar o/a surdo/a para 
convivência em sociedade, para Skliar apud Rodrigues (2008, 
p. 59) esse modelo clínico visava-se ao “disciplinamento do 
comportamento e do corpo para produzir surdos aceitáveis para 
a sociedade dos ouvintes [...] capaz de capacitá-los a usar a Língua 
Oral (Língua Portuguesa) e a partilhar dos modos de ser, pensar e 
agir da sociedade ouvinte que integram”. 

Diante da insatisfação dos resultados do ensino na concepção 
oralista, iniciou diversas pesquisas na década de 80 sobre as línguas 
de sinais, que segundo Pereira (2014) as pesquisas comprovavam 
que os/as alunos/as surdos/as tinham maior desempenho na 
aprendizagem ao usar a língua de sinais.

 Assim surgiu a proposta da filosofia da comunicação total, 
voltada à educação de surdos/as, que o ensino da língua era por 
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meio da leitura orofacial, não excluindo a estimulação auditiva, mas 
acredita na utilização de recursos espaços visuais e quaisquer outras 
estratégias que permitiam o resgaste de comunicação, segundo 
Goldfeld (1997): 

Uma das grandes diferenças entre a comunicação total e as 
outras filosofias educacionais é o fato de a comunicação 
defender a utilização de qualquer recurso linguístico, seja a 
língua de sinais, a linguagem oral ou códigos manuais, para 
facilitar a comunicação com as pessoas surdas. (GOLDFELD 
1997, p. 37).

Na prática ao priorizar a comunicação, na filosofia da 
comunicação total e contemplando o uso dos sinais, reforçou 
a ênfase na língua majoritária, pois ao produzir os sinais 
concomitantemente com a fala, resultava no uso dos sinais na 
ordem da língua portuguesa e não na língua de sinais. Nesse ponto 
Goldfeld (1997): 

A comunicação total recomenda o uso simultâneo destes 
códigos manuais (que tem como objetivo representar de 
forma espaço-visual uma língua oral) com a língua oral. Esta 
comunicação simultânea é possível pelo fato de estes códigos 
manuais obedeceram à estrutura gramatical da língua oral, 
ao contrário das línguas de sinais, que possuem estruturas 
próprias. (GOLDFELD, 1997, p. 37).

Dessa forma, ao produzir o português sinalizado, não 
oferecia melhorias a educação dos/as surdos/as, pois o uso dos sinais 
é diferente da estrutura gramatical, o que não lhe proporciona 
significado naquilo produz na comunicação, esse foi um dos fatores 
de reivindicação dos/as surdos/as no direito de ensino da língua 
para surgimento da nova proposta o bilinguismo. 

2.2 Proposta do bilinguismo no ensino da língua portuguesa 

O bilinguismo propicia ao aluno/a surdo/a a necessidade 
e o direito de adquirirem a língua de sinais como primeira língua, 
e a língua majoritária do País como segunda, conforme Goldfeld 
(1997, p. 39): “O bilinguismo tem como pressuposto básico que 
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o/a surdo/a deve ser bilíngue, ou seja, deve adquirir como língua 
materna a língua de sinais, que é considerada à língua natural dos/
as surdos/as e, como segunda língua a língua oficial de seu país.” 

As metodologias desenvolvidas na escola, em uma proposta 
bilíngue, devem possibilitar a aquisição da Língua Brasileira de 
Sinais, valorizando as experiências visuais, e também na interação 
com outros usuários desta língua para que possam compartilhar os 
campos de vivências, e se apropriar melhor da língua de sinais por 
meio da comunicação e expressão.

Dessa forma passam os surdos a ter uma identidade, 
podendo aceitar e assumir sua surdez, formando assim uma 
comunidade, com suas culturas e língua própria, como na visão sócia 
antropológica, Skliar apud Rodrigues (2008, p. 60) salienta que os 
surdos passaram a ser vistos como “uma comunidade linguística 
minoritária caracterizada por compartilhar uma língua de sinais e 
valores culturais, hábitos e modo de socialização próprios”.

E o ensino da língua portuguesa como segunda língua 
acontece na perspectiva de uma educação bilíngue, que é um 
direito garantido pelo Decreto nº. 5.626, (Brasil 2005) que dispõe 
a inserção de profissionais específicos para atuar educação dos 
surdos.

Neste contexto surgem inúmeras discussões em torno de 
uma proposta bilíngue, pois o objetivo da educação bilíngue é 
garantir ao aluno/a surdo/a o desenvolvimento cognitivo-linguístico 
de acordo com a faixa etária e desenvolvimento de ouvintes, 
assegurando a valorização da identidade surda e aprendizagem da 
língua majoritária como segunda língua juntamente com outros 
alunos/as ouvintes. 

Entretanto o que de fato acontece é que pequena minoria 
de alunos/as surdos/as tem acesso a uma educação bilíngue, e a 
outra parcela de alunos/as surdos/as permanecem inseridos por 
muitos anos na rede regular de ensino e recebem a certificação 
de conclusão das etapas educacionais, sem o desenvolvimento de 
habilidades e competências mínimas exigidas para o aprendizado 
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da segunda língua, ou seja, é o reflexo de uma proposta de educação 
que não atende as singularidades dos/as alunos/as surdos/as. 

Dessa forma é preciso respeitar os/as surdos/as e suas 
demandas linguísticas, para que estes alunos/as possam se apropriar 
integramente dos conteúdos. Por isso é necessário que tenham 
acesso aos conteúdos escolares em Libras, e de outro lado que as 
práticas pedagógicas sejam incorporadas para um desenvolvimento 
integral do aluno, considerando sua particularidade linguística.

Assim o ensino da língua portuguesa aos alunos/as surdos/as 
deve ser dar de maneira significativa e contextualizada tendo como 
base o conhecimento em Libras, para que inicialmente busquem a 
significação do português em seus diferentes contextos partindo da 
estrutura formal até a criação de hipóteses dos próprios em relação 
a gramática, segundo Karnopp e Pereira apud Almeida (2015, p. 
37)

[...] há uma distinção entre alfabetização e letramento, na 
prática pedagógica de alunos surdos, uma vez que o processo 
compreende a passagem de uma língua não alfabética 
para uma língua alfabética. Assim, aponta que as práticas 
tradicionais de alfabetização não beneficiam os alunos surdos, 
pois são pautadas na oralidade e na associação entre fonema 
e grafema, com ênfase na aprendizagem da codificação e 
decodificação de letras, números, sons, palavras. O ensino 
embasado em tal prática gera alunos reprodutores de textos 
mecânicos, sem autonomia na leitura e na escrita, ou seja, 
alunos que dificilmente se relacionarão com o texto de forma 
global e significante. [Grifos meu] (KARNOPP; PEREIRA 
apud ALMEIDA, 2015, p. 37).

Por esse motivo a ênfase na perspectiva de uma prática 
pedagógica que o ensino da leitura e da escrita para os alunos/as 
surdos/as, seja pautado na aquisição significativa do letramento, 
ou seja, diante dos contextos sociais que utilizam a escrita, neste 
sentido o letramento aqui se refere às práticas sociais e aos eventos 
em que tais práticas são colocadas em ação (SOARES, 2002).

Dessa forma a partir dessas experiências e vivências com a 
língua, os alunos/as surdos/as desenvolvem hipóteses em relação à 
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escrita e as regras gramaticais, conforme Fernandes apud Almeida 
(2015, p. 37), “[...] o letramento para surdos envolve reflexão sobre 
duas línguas, portanto, aprender português decorre da significação 
que essa língua assume nas práticas sociais, logo, depende da 
constituição de sentido na língua de sinais”. Para Fernandes apud 
Almeida (2015), 

[...] a língua de sinais exerce função semelhante à oralidade 
no aprendizado da escrita pelos surdos, possibilitando 
a internalização de significados, conceitos, valores e 
conhecimentos que medeiam a apropriação imagética do 
sistema de signos escritos. (FERNANDES APUD ALMEIDA, 
2015, p. 37).

Portando para o ensino e aprendizagem de alunos/as 
surdos/as é necessário que dentro da sala de aula, tenham trocas 
de diálogos em línguas de sinais, a fim de garantir a construção do 
conhecimento.

 Nesta perspectiva destaca-se a importância de formação de 
professores bilíngues e a formação continuada, para que saibam 
conhecer as particularidades e necessidades dos/as alunos/as surdos/
as, contribuindo assim para o sucesso destes na aquisição da leitura 
e de escrita, pois não é necessário que o/a aluno/a consiga falar e/ou 
ouvir, mas a aprender de maneira significativa à modalidade escrita 
da Língua Portuguesa. 

 Considerar a importância de conhecer, refletir e analisar, 
no processo formação de professores bilíngues ou não bilíngues, 
mas que contemplem em sua práxis condições e metodologias para 
que o/a aluno/a surdo/a possa fazer-se presente nesses espaços é o 
ponto principal para o aprendizado e aquisição da segunda língua. 

3 Considerações finais

A partir de uma reflexão da educação de alunos/as surdos/
as compreende-se que a língua de sinais é fundamental para a 
aquisição de outra língua, pois quando em processo de escolarização 
suas demandas linguísticas não são atendidas consequentemente há 
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uma defasagem na educação, visto que não é a surdez responsável 
pelo baixo desempenho dos/as alunos/as surdos/as e sim como tem 
sido a aprendizagem da língua portuguesa ensinada nas escolas. 

Diante das necessidades sociais é necessário que o/a 
surdo/a aprenda a língua majoritária escrita como segunda língua, 
entretanto essa aprendizagem só ocorrerá por meio de diálogos e 
aprendizagens significativas na primeira língua do/a surdo/a, ou 
seja, a língua de sinais.

Cabe ressaltar que na educação bilíngue é necessário que 
o/a professor/a tenha domínio pleno dessas duas línguas (libras 
e língua portuguesa), possibilitando metodologias que propicie 
espaços de diálogos para melhor aprendizagem, podendo utilizar 
recursos e estratégias de ensino.

Alguns autores defendem que o/a professor/a deve utilizar 
somente recursos visuais de maneira a explorar a potencialidade 
visual do/a aluno/a surdo/a. No entanto considero que uma prática 
pedagógica voltada apenas a recursos visuais limita a apropriação 
do sentido, visto que terão como base somente as informações 
visuais para os/as alunos/as surdos/as. 

Assim é fundamental que as práticas pedagógicas 
possibilitem além dos recursos visuais oportunidades de 
desenvolvimento da língua, adotando uma concepção de língua 
que valorize o texto e não apenas a decodificação sem sentido, por 
isso ao compreender o texto escrito por meio da interpretação da 
língua de sinais, os/as alunos/as surdos/as podem atribui sentido à 
língua ao que escrevem e ao que leem, facilitando a compreensão 
conceitual, de modo a buscar experiências e vivências próprias 
do/a mesmo/a nas suas hipóteses de entendimento, promovendo 
assim uma aprendizagem significativa e dentro da proposta 
bilíngue. 
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Capítulo 7

IMAGENS: UMA REFLEXÃO ACERCA DA 
POTENCIALIDADE DA ARTE ILUSTRATIVA E/
OU NARRATIVA NOS LIVROS DE LITERATURA 

INFANTIL

Ludmila Magalhães Naves1

Juliana Paula de Oliveira Gomes2

1 Considerações iniciais 

Quando lemos imagens [...] atribuímos a elas o caráter temporal 
da narrativa. Ampliamos o que é limitado por uma moldura 

para um antes e um depois e, por meio da arte de narrar 
histórias [...], conferimos à imagem imutável uma vida infinita 

e inesgotável. (MANGUEL, 2001, p. 27).

Partindo do pressuposto de que a imagem é um texto, 
um texto visual que narra, provoca diálogos, comunica 

ideias e ideologias, Manguel (2001, p. 291) esclarece que imagens 
e histórias possuem a potencialidade de informar, representam o 
que há de mais íntimo no espectador, emoções ou mesmo a poesia, 
para ele uma imagem “[...] é também um palco, um local para 
representação”. 

Nessa direção, Santaella (2012, p. 14) compartilha a ideia 
de Platão que considera as imagens como sombras naturais ou 
mesmo os reflexos que se dão em variadas superfícies e acrescenta 
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que imagens são aquelas capazes de reproduzir “[...] características 
reconhecíveis de algo visível”. Diante disso, observa-se que as imagens 
desempenham papel fundamental no processo de aprendizagem, 
pois não somente ilustram ou auxiliam na compreensão do texto 
técnico, literário ou científico, mas as imagens narram histórias 
completas sem sequer a presença do texto escrito. 

 Do mesmo modo que o texto verbal, a imagem é “um signo 
visual complexo” pois ambos podem ser lidos e reconhecidos, apesar 
de suas diferenças cognitivas podem representar e complementar 
um ao outro sendo que considerando a mensagem que carregam, 
necessitam de “[...] um contexto para se fazer entender” bem como 
podem apresentar múltiplos significados. (SANTAELLA, 2012, p. 
110)

O texto visual discutido no presente capítulo, tem ênfase 
na sua presença nos livros de literatura infantil, dessa maneira, 
observa-se que o livro ilustrado está presente como principal objeto 
de apoio nos planejamentos dos momentos literários, seja para ler 
a história, ilustrar um momento de contação ou como suporte para 
o professor que busca novas ideias para encenações. 

Para tanto, o presente capítulo busca refletir sobre a 
potencialidade das imagens nos livros de literatura infantil por 
meio de uma análise acerca dos conceitos sobre imagens e livro de 
imagem em diálogo com as práticas de leitura literária em sala de 
aula, dando ênfase aqui na Educação Infantil. Assim, como base 
teórica nos amparamos nos estudos de Manguel e Santaella sobre 
imagem, Walter Benjamin, Graça Ramos e Andréia Dalcin sobre 
ilustração e literatura bem como outros autores que contemplam 
as temáticas. 

Para uma melhor reflexão, organiza-se este texto da seguinte 
maneira: primeiramente discorremos alguns conceitos sobre a 
literatura infantil a partir de alguns de seus conceitos, suas práticas 
no contexto escolar e história. Na sequência refletiremos mais a 
fundo sobre a imagem em si, o livro de imagem, sua potencialidade 
narrativa e possibilidades de leitura. 
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2 A criança e a literatura infantil: um olhar sobre as práticas em 
sala de aula

Compreende-se que a literatura infantil se mostra como o 
encontro inicial da criança pequena com as narrativas realizadas 
por meio das leituras compartilhadas entre adultos e as crianças. De 
acordo com Bajard (2016, p. 11) “mesmo sem saber ler, a criança 
usufrui da literatura através do texto proferido pela voz de um 
mediador’” e acrescenta que a arte literária é amplamente acessível 
a partir da escuta. No contexto da Educação Infantil, é possível 
observar na prática essa afirmação quando, nas rodas de leitura 
literária, a professora explora a curiosidade e os conhecimentos das 
crianças sobre o livro a ser lido.

No cotidiano da Educação Infantil há várias formas do 
texto literário ser reproduzido para as crianças. Silva e Chevbotar 
(2016, p. 68) destacam que a variedade de experiências que as 
crianças vivem, modificam positivamente o seu pensamento 
e desenvolvimento, tornando-os mais elaborados. Portanto, 
compreende aos/às professores/professoras planejar e promover 
atividades que estimulem a cognição, a imaginação, a criação e a 
elaboração de novas estratégias a fim de compreender situações 
reais da cultura humana nos textos/livros literários.

Nesse mesmo sentido, é necessário discutir que o momento 
da leitura literária é repleto de intenções, mas muitas vezes é tratado 
como mera distração. Valiengo e Souza (2016, p. 115) defendem 
que “a leitura literária deve ser tratada como Atividade”, ou seja, 
deve ser planejada, elaborada, analisada, repensada, melhorada e 
principalmente deve ter um caráter intencional. 

Tratando a leitura literária como atividade, é preciso 
escolher e estudar o livro, texto, seja ela verbal ou visual, planejar o 
tom da voz, o momento mais apropriado para a prática, calcular o 
tempo, explorar as inúmeras possibilidades de trabalho e alimentar 
a imaginação das crianças. Outro fator importante da literatura 
na Educação Infantil é a possibilidade de apresentá-la de diversas 
formas como: contar, ler, mostrar, encenar e cantar. Valiengo 
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e Souza (2016, p. 115) afirmam que “desde a mais tenra idade, 
o professor tem um papel fundamental no processo de inserção 
da criança no mundo da literatura” e essa afirmação reforça a 
importância do planejamento dos momentos de leitura literária na 
Educação Infantil. 

Nesta vertente, verifica-se que o livro ilustrado pode conter 
texto e imagens que se complementam ou, somente imagens que 
contam a história em uma sequência lógica sendo que a leitura 
do livro de imagem se mostra como “[...] um convite a uma 
forma de coautoria”, que desafia a criança a criar um texto oral 
ou imaginário, afirma Ramos (2013, p. 109). Com base nesta 
observação, podemos mencionar como proposta de atividade em 
sala de aula a exploração desta característica proveniente nos livros 
narrados por imagens, uma prática executada pelos alunos de forma 
individual ou coletiva.

3 A arte que narra nos livros de literatura infantil 

As imagens podem ser compreendidas como um artefato, 
um artifício bidimensional, no caso das pinturas, fotografias, 
desenhos e gravuras, ou mesmo classificadas com base na sua 
tridimensionalidade, como no caso das esculturas, ou seja, “[...] que 
tem uma aparência similar a algo que está fora delas – usualmente 
objetos, pessoas ou situações - e que, de algum modo, elas, as 
imagens, tornam reconhecível, graças às relações de semelhança 
que mantém com o que representam”. (SANTAELLA, 2012, p. 
15) 

O livro de imagem, também conhecido como livro-imagem, 
destaca-se pela linguagem capaz de alcançar leitores alfabetizados 
e não alfabetizados, bem como adultos e crianças. Dentro da 
literatura, encontram-se diversas classificações de livros, dentre elas 
o conceito de livro de imagem, que segundo Azevedo (1999, p. 4) 
são os livros capazes de contar “[...] histórias através de imagens, 
abdicando do texto verbal”, ou seja:
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Livros de imagem: são aqueles que contam histórias através 
de imagens, abdicando do texto verbal. Na verdade, podem 
ser didáticos ou não. Muita gente, curiosamente, acredita 
que os livros de imagens foram concebidos tendo em vista, 
exclusivamente, crianças pequenas, não alfabetizadas. Ora, 
vivemos num tempo onde a linguagem visual é extremamente 
representativa e faz parte da nossa vida cotidiana, vide o 
cinema, a televisão, vídeos, CD-roms, clips, publicidade etc. 
Não há nada que impeça um livro de imagens de ser dirigido, 
por exemplo, ao público adulto. Em outras palavras, os livros 
de imagem correspondem a uma linguagem que pode ser 
empregada de diversas maneiras (AZEVEDO, 1999, p. 4). 

Obras constituídas por imagens, trazem histórias narradas 
exclusivamente por ilustrações, fato que as categoriza como livros 
de imagens, “[…] porém, o fato deste tipo de livro não apresentar 
palavras, não implica em ausência de discurso” explica Dalcin (2012, 
p. 14), afinal as imagens são superfícies carregadas de significado, 
que podem ser lidas através do ato de olhar, contemplar e do ato 
de sentir. 

 Observa-se que os livros de imagem não oferecem textos 
com palavras escritas, mas uma narrativa visual, e neste sentido as 
obras com essa característica se destacam pela oportunidade que 
oferecem ao leitor de observar as imagens e se deixar guiar por elas. 
Com base em Ramos (2013) compreende-se que é possível narrar 
histórias a partir do ato de olhar, observar e examinar paisagens. 
Exercer essa prática com liberdade permite ao leitor, por mais 
jovem que seja, resgatar memórias e associá-las ao que está sendo 
visto, dessa forma incorpora-se a capacidade de relatar, a maneira 
da criança, o que está sendo visto e neste sentido ela acrescenta 
que “cada um construirá a história com base em seus conteúdos 
emocionais e repertório intelectual” (RAMOS, 2013 p. 110). 
Nessa perspectiva a autora explica: 

Ver e descrever cenários são maneiras de selecionar o que 
impressiona e descartar o que não produz sentido. Enrolar 
as palavras, mas dar conta de expressar o visto, o vivido e o 
imaginado ajuda a elaborar um discurso sobre o real, a criar 
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um jeito de falar e pensar próprio de cada um quando se é 
criança (RAMOS, 2013, p. 48). 

 É necessário conhecer a importância da imagem ilustrativa 
presente nos livros de imagens infantis indicada para crianças pelo 
PNBE (Programa Nacional Biblioteca na Escola). Desse modo, 
vê-se que as obras classificadas como livros de imagens oferecem 
possibilidades únicas de leitura, destacando características que 
ampliam o alcance do seu público leitor. Nesse sentido observa-se 
os temas ilustrados, as cores ou ausência de cores nas imagens, o 
material usado para compor as cenas, características específicas das 
ilustrações e a preferência pela técnica de criação, como é o caso 
da pintura, do desenho, dos tecidos, das esculturas ou até mesmo 
a fotografia entre tantas ferramentas e elementos que ampliam 
as possibilidades de aproximação com as narrativas, tornando-as 
histórias mais estimulantes e divertidas. 

  Sabe-se que a as crianças assimilam rapidamente a língua 
das imagens “[...] porque estão em uma fase do desenvolvimento 
em que as sensações, vinculadas às formas, cores e texturas, ainda 
estão à flor da pele [...]” conta Ramos (2013, p. 41), e por isso a 
ilustração literária desempenha um papel fundamental no processo 
de envolvimento e interpretação da história narrada. Nessa 
vertente, a autora acrescenta que a ilustração se adapta aos novos 
meios originados pela rápida evolução que vivenciamos, a chamada 
desenvolvimento da linguagem tecnológica, possibilitando assim 
o aparecimento de novas configurações de expressão. Assim, com 
base em Spineli et. al. (2012) compreende-se que: 

[…] o livro ilustrado é a única área da literatura infantil 
que evoluiu do “texto realista clássico para o genuinamente 
descontínuo e interativo” pelo fato de possibilitar 
experimentação e inovação, tanto de conteúdo como de 
suporte: formatos inusitados, diferentes técnicas de imagem, 
tipologia criativa e narrativas não lineares, abertas a várias 
interpretações (SPINELI et. al., 2012, p. 235).

Ramos (2013, p. 109) considera que para o leitor, a atividade 
de leitura com livro imagem “é um exercício dos mais elaborados, 
porque o diálogo precisa ser bem conduzido pela sequência de 
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imagens de forma a não tornar a leitura algo aleatório”, ou seja, 
o leitor precisa organizar seu conhecimento de acordo com a 
sequência de imagens propostas pelo ilustrador, que por sua vez 
criou o livro imagem a partir de um texto imaginário.

A escolha pelas cores é uma propriedade de grande relevância 
nos livros de literatura infantil pois atuam eficientemente na captura 
da atenção do pequeno leitor, apontam Silva e Chevbotar (2016). 
Nessa direção, compreende-se que a criatividade é fator fundamental 
para a criação de ilustrações que encantem e chamem a atenção das 
crianças, por isto, acredita-se que a escolha de materiais e tecnologias 
diferenciadas, bem como o uso de cores vivas e variadas usadas na 
elaboração da narrativa podem resultar em imagens cativantes aos 
olhos do pequeno leitor e sobretudo favorecer a proximidade com 
as crianças, possibilitando a estabelecimento do diálogo entre o 
leitor e a obra. 

A criança quando lê também imagina, ou seja, ela cria 
situações, ocasiões, falas e até mesmo ações com base “[...] em suas 
experiências, no que já se viu, ouviu, sentiu, percebeu e no que 
constitui a sua história e sua vivência. O pequeno leitor imagina 
com base naquilo que já aprendeu e naquilo que apropriou na 
cultura humana”, explicam Ribeiro et. al. (2016, p. 94), que 
acrescentam que “por meio do conhecimento prévio, o ato de 
ler torna-se significativo ao encontrar na história elementos já 
vivenciados pelas crianças”. 

 O ato de ver, examinar, olhar e observar as imagens e 
suas cores e traçados pode despertar o encanto dos leitores pelos 
textos visuais e favorecer seu envolvimento pela obra literária. 
Fundamentado em Benjamin (2009, p. 69) “não são as coisas que 
saltam das páginas em direção às crianças que as vai imaginando – 
a própria criança penetra nas coisas durante o contemplar, como 
nuvem que se impregna do esplendor colorido desse mundo 
pictórico”. Para o autor, a trajetória de envoltura pelas imagens 
acontece devido ao efeito de encantamento, fantasia e magia 
causado pelas cores e pela identificação com o que ela vê, assim, a 
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criança se integra à história de tal maneira que ela se sente parte da 
narrativa, uma real participante. (BENJAMIN, 2009). 

 As características encontradas nas obras em questão, 
provocam não somente a comunicação visual, mas também a 
comunicação verbal, sendo esta uma particularidade da arte 
encontrada nos livros ilustrados. Para Nikolajeva e Scott (2016), os 
livros de imagem favorecem o diálogo, a socialização e sobretudo a 
aquisição da linguagem. 

 É incontestável que as imagens nos livros de literatura 
infantil são capazes de influenciar o relacionamento de interação 
entre a criança e a obra, por isso ocupam uma posição privilegiada 
no que diz respeito à atenção das crianças. Dessa maneira, o livro 
ilustrado passa a ser um instrumento de ludicidade, pois atrela-se 
à magia, à fantasia, ao brincar e ao encantamento. Terra (2008, 
p. 167) define que a ilustração no livro ilustrado pensado para as 
crianças deve além de tantas outras funções também “[...] divertir 
e fazer parte do universo lúdico”. Nessa direção, Naves (2019) 
aponta que:

[...] vê-se que o uso de imagens como um texto visual, assegura 
a textualidade e literalidade de uma obra de literatura infantil, 
de modo a garantir a conexão e aproximação da criança com 
o livro, pois permite às crianças uma maior familiaridade e 
interesse pela leitura, a partir da promoção de uma experiência 
lúdica que favorece a proximidade entre a realidade da criança 
e seu imaginário estabelecendo relações de sentido. (NAVES, 
2019, p. 28).

Ramos (2013) assegura que as ilustrações significam 
uma simbolização da realidade, uma representação que substitui 
o mundo real. Dessa maneira, nota-se que o uso do texto visual 
assegura a literalidade e sobretudo a textualidade de uma obra de 
literatura infantil, de modo a assegurar a conexão e proximidade da 
criança com a narrativa, pois possibilita uma certa familiaridade e 
impulsiona o seu interesse pela leitura, por meio da promoção de 
uma experiência brincante, motivadora do prazer e da ludicidade 
que aproxima a realidade da criança da sua própria imaginação, 
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assim, a presença de imagens nos livros de literatura infantil, sejam 
eles livros ilustrados ou mesmo livros de imagem, destinados aos 
pequenos leitores, permitem a compreensão leitora ao impulsionar 
a aproximação entre a realidade da criança e seu imaginário 
estabelecendo relações de sentido. 

3 Considerações finais 

Percebe-se que os livros classificados como livros de 
imagens resultam em uma experiência de interação literária que 
é impulsionada pelo contato com o texto visual, as ilustrações 
carregam a responsabilidade de diálogo com o leitor e se colocam 
muitas vezes em uma posição diferenciada e cativante para cumprir 
tal tarefa. Dessa forma, nota-se que tais distinções estimulam 
questionamentos e a busca pela compreensão do impacto que a 
obra causa nas crianças. 

O estímulo colorido apresentado aos leitores dos livros de 
imagens favorece a prática da oralidade, ou seja, desperta a palavra 
criativa na criança além, de ampliar seu vocabulário. Observa-se 
que as imagens contribuem para o desenvolvimento sensorial da 
criança bem como aproximam e conectam o pequeno leitor ao 
objeto livro, além de contribuir para a organização do pensamento 
lógico e também para o aumento do vocabulário infantil, sendo um 
campo de experimentação.

Percebemos que o trabalho com livros de literatura infantil 
que valoriza e explora o uso das imagens, sejam elas narrativas ou 
ilustrativas, favorece a criação e a organização de narrativas nas 
quais é possível perceber o estágio de desenvolvimento das crianças 
e a partir daí propor desafios para que estes leitores em formação 
superem suas dificuldades enriquecendo seus vocabulários, 
aumento de forma significativa a variedade e o domínio de palavras 
que a criança passa a conhecer e a organizar em frases de acordo 
com a aprendizagem de suas definições e sentidos.
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Capítulo 8

DOCUMENTO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL DA SME DE GOIÂNIA: FUTURO 

ALMEJADO PARA NOSSAS CRIANÇAS

Priscilla da Costa Cunha1

Tereza Borges de Jesus Rodrigues2

Vinícius Borges Silva3

1 Retrospectiva: construção, elaboração e implementação do 
DCEI

2015: proposta da primeira versão da BNCC, com 
participação da consultoria pública, contando com a presença 
de representantes civil, organizações não governamentais, 
representantes científicos. Essa proposta foi regulamentada por 
meio da portaria N°592 de 17 de junho de 2015;

2016: apresentada a primeira e a segunda versão da BNCC 
com representantes dos estados brasileiros, Conselho Nacional 
de Secretários da Educação (CONSED), União Nacional dos 
Dirigentes municipais de Educação (UNDIME), representantes 
das Universidades Federais e professores da Educação Infantil;

2017: aprovação da BNCC na modalidade da Educação 
Infantil, pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), por meio da 
Resolução do nº 02, de 22 de dezembro de 2017, com a participação 

1 Graduada em Pedagogia (Universidade Norte do Paraná); especialista em 
Psicopedagogia (Universidade Norte do Paraná); especialista em Alfabetização e 
Letramento (Fabec); especialista em Educação Inclusiva e AEE (Faveni).

2 Graduada em Educação Física (UEG); Especialista em Educação Física Escolar (UEG); 
Especialista em Psicopedagogia e Educação Inclusiva (Faculdade Aphonsiano); 
Professora da Rede Municipal de Educação de Goiânia e da Rede Estadual de Goiás.

3 Graduado em Geografia (PUC Goiás); especialista em Educação Ambiental (Fael); 
professor da Rede Estadual de Goiás.
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dos diretores das unidades educacionais, apoio técnico- professores 
de diferentes instâncias da SME, na qual foi sugerido aspectos 
relevantes e ações primordiais na gestão referente ao período 2017-
2020, abordando o conceito de criança como sujeito participativo 
e ativo no âmbito educacional;

2018: elaboração do Documento Curricular para Goiás, 
por meio da consultoria pública online, mobilização, estudos, 
grupos temáticos e aprovado pelo Conselho Estadual de Educação 
de Goiás (CEE-GO), por meio da Resolução nº 08, de 06 de 
dezembro de 2018. Foram organizados, também, Grupos de 
Trabalho (GT), presenciais, por etapa e por modalidade, também, 
para diálogos e contribuições aos documentos. Essa primeira versão 
foi elaborada e estruturada por uma equipe de currículo ampliada, 
composta por apoios técnico-professores das CRE, da DIRPED, 
representada pela GEREIN, GERFOR, Gerência de Inclusão e 
Diversidade (GERINC) e da Diretoria de Administração;

2019: movimento de formação e implementação do 
Documento Curricular da Educação Infantil (formação de diretores 
e coordenadores com a equipe técnica da SME e formação de 
professores com coordenador e diretor das unidades educacional, 
por meio do efeito cascata) e também, abordar alguns relevantes 
dentre eles: escuta e participação das crianças; relação família/escola; 
uso de recursos tecnológicos, incorporação da criança na instituição 
escolar; transformações entre as etapas; papel da Educação Infantil 
no que diz respeito a adaptação e desenvolvimento da língua materna 
pela criança. Nesse contexto, procurou envolver os Profissionais da 
Educação da Rede, utilizando estratégias dentre elas: realização da 
consulta pública online no mês de abril, realização do dia D, para 
discussão, para debater a proposta com profissionais que atuam com 
essa clientela para que tenham a oportunidade de entender, expor 
e abordar sugestões de forma coletiva os aspectos que se devem dar 
continuidade, serem revistos ou substituídos neste documento. Foi 
organizado também, Grupos de Trabalho (GT), presenciais, por 
etapa e por modalidade, também, para diálogos e contribuições aos 
documentos. 
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2020: Unidades Educacionais deverão seguir o DCEI de 
Goiânia e colocar em prática a proposta elaborada, construída 
desde 2015 de forma coletiva contemplando os 5 Campos de 
Experiências que serão mais detalhados posteriormente.

2 Documento curricular da Educação Infantil da SME – 
conhecer para implementar 

O Documento Curricular da Educação Infantil (DCEI) 
foi elaborado e estruturado pela Secretaria Municipal da Educação 
(SME) de Goiânia, seguindo as orientações da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), Documento Curricular para Goiás 
Ampliado (DC- GO Ampliado) e aprovado pelo Conselho Estadual 
da Educação de Goiás (CEE – GO) pela Resolução n° 08, de 06 
de dezembro 2018. Essa normativa idealizou que a Educação faz 
parte do bem comum na vida da criança e é de responsabilidade 
do poder público oferecer requisitos básicos no processo de ensino 
e aprendizagem de forma agradável, atraente, lúdica e despertar no 
sujeito a vontade de aprender. Essa proposta respeita a realidade 
local do território goiano e também a cultura, crenças religiosas, 
classe econômica e racial. Diante desse contexto, a SME elaborou o 
seu próprio documento pensando na especificidade do município 
de Goiânia e também no perfil de estudantes em que se pretende 
formar. Para alcançar o objetivo da proposta, foi considerado 3 
elementos básicos: metodologia voltada a investigação, formulação 
de hipótese, elementos da ação educativa e sistematização do ensino 
pautado na criança. Nesse contexto o professor tem um papel 
fundamental, de instigar na criança novas descobertas, vontade 
de aprender e explorar o mundo ao seu redor. Essa proposta 
ampara no método de investigação e ação, formulação de hipótese, 
planejamento e registros reflexivo pelo professor, referentes às 
hipóteses levantadas pela criança, tendo claro o que foi planejado e 
o que foi executado, registrando o processo de descoberta. Deve – 
se considerar o conceito cultural da criança, meio social em que está 
inserida e sua linguagem, seja oral, gestual e/ou comportamental.
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Fonte: Equipe de Currículo ampliado SME.

Na Educação Básica, a Educação Infantil é a primeira fase 
de aprendizagem. Contempla o período de zero a 5 anos e 11 meses, 
se divide em 3 etapas: bebês (zero a 1 ano e seis meses) crianças 
bem pequenas (1 ano e sete meses a 3 anos e 11 meses) crianças 
pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses). Nesse período da educação 
infantil, a criança é o centro do processo de ensino e aprendizagem. 
Nessa modalidade de ensino, exige o tralho de forma lúdica, de 
investigação, levantamento de hipótese, despertar nas crianças 
novas descobertas, conhecendo a si próprio, a interação com o 
outro e também com o universo em que está inserida. Esse processo 
deverá ocorrer desde o momento da entrada da criança na escola 
ao momento da saída. Outro fator relevante nessa modalidade de 
ensino, é o trabalho realizado em parceria entre escola e família, 
pois a criança é bastante dependente nessa fase de aprendizagem. 
isso fica evidente na figura abaixo.
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Infográfico 2: Fases de aprendizagem da Educação Infantil

Fonte: BNCC (2018).

De acordo com a proposta da DC – Go para a Educação 
Infantil, apresenta 5 Campos de Experiências e seus Objetivos de 
Aprendizagens e Desenvolvimento, sendo elas: O eu, o outro e nós; 
Corpo, gestos e movimento; Traços, sons, cores e formas; Escuta, 
fala, pensamento e imaginação; Espaços, tempos, quantidades, 
relações e transformações. Esses campos de Experiências estão 
relacionados com os Direitos de aprendizagem correspondente 
no Artigo 6°das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 
Infantil (DCNEI) DCNEI/2009 que são: Conviver, Brincar, 
Participar, Explorar, Expressar e Conhecer – se. Veja no quadro 
abaixo:

3 Direitos de aprendizagem e desenvolvimento

A BNCC retrata como Direito de aprendizagens e 
desenvolvimento: o conviver, brincar, participar, explorar e 
conhecer – se, deixando em evidências que a criança é o sujeito da 
aprendizagem e a correlação, Eu, o mundo físico e sociocultural. 
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Quadro 1: Direitos de aprendizagem e desenvolvimento

Incisos do artigo 6° dos DCNEI Direitos de Aprendizagens 
e Desenvolvimento

I- Éticos – da autonomia, da responsabilidade, 
da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao 
meio ambiente e às diferentes culturas, identidades 
e singularidades.

Conviver
Brincar

Participar
Explorar
Expressar

Conhecer - se
II- Políticos – dos direitos de cidadania, do 
exercício da criticidade e do respeito à ordem 
democrática.
III- Estéticos – da sensibilidade, da criatividade, 
da ludicidade e da liberdade de expressão nas 
diferentes manifestações artísticas e culturais.

Fonte: Base Nacional Comum Curricular - segunda versão (BRASIL, 2016).

Quadro 2: Explanação direitos de aprendizagem e desenvolvimento.

Conviver, com outras crianças e adultos em pequenos e grandes grupos, 
utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento acerca de si e do 
outro, o respeito em diferentes linguagens, ampliando o conhecimento acerca 
de si e do outro, o respeito em relação à cultura às diferenças entre as pessoas.
Brincar, cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, 
com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando 
seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua 
criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, 
cognitivas, sociais e relacionais.
Participar, ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento 
da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador quanto da realização 
das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos 
materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando 
conhecimentos, decidindo e se posicionando;
Explorar, movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, 
transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na 
escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas 
modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia;
Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, 
emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, 
questionamentos, por meio de diferentes linguagens;

Fonte: Base Nacional Comum Curricular - segunda versão (BRASIL, 2016).
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4 Campos de experiências: proposta pedagógica na Educação 
Infantil

A proposta em se trabalhar os Campos de Experiências 
na Educação Infantil, originou – se na Itália com debate sobre 
a reformulação do currículo para a Educação Infantil e são 
reconhecidos na qualidade do trabalho nessa modalidade de ensino. 
Afinal, o que são Campos de Experiências? De acordo a BNCC 
(Brasil, 2017, p. 38) Campos de Experiências, “Constituem um 
arranjo Curricular que acolhe as situações de experiências concretas 
da vida cotidiana das crianças e seus saberes entrelaçado – os aos 
conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural.” Ou seja, 
é composta pela tríade: conhecimento, práticas sociais e diferentes 
linguagens. Para melhor compreensão, quanto aos Campos 
de Experiências, no trabalho com a Educação Infantil, vamos 
citar e abordar cada uma delas: O Eu, o Outro e o Nós. Corpo, 
gestos, movimentos. Traços, sons, cores e formas. Escuta, fala, 
pensamento e imaginação. Espaço, tempo, quantidades, relações e 
transformações.

1 - O Eu, o Outro e o Nós: esse Campo de Experiência 
apresenta como objetivo, favorecer as crianças socialização de 
maneiras diversificadas entre seus pares e profissionais adultos por 
meio da ludicidade, cooperação, democracia e sustentabilidade. Ao 
trabalhar o Eu, formação da identidade dentro da diversidade com 
respeito à especificidade de cada um, a criança passa a perceber a 
importância de cada ser no contexto social e formando – se o nós. 
Os primeiros grupos sociais da criança, são compostos pela família, 
vizinhos e instituição educacional. Na interação com esses grupos 
sociais, começa a ser protagonista da sua própria história.
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Infográfico 3: Campo de Experiências O eu, o outro e o nós.

Fonte: Equipe de Currículo Ampliada da SME.

2 - Corpo, gestos, movimentos: esse Campo de Experiência, 
Corpo, apresenta como objetivo favorecer experiências motoras 
para que possa entender o próprio corpo no contexto sociocultural. 
Os gestos representam manifestações do corpo de forma visível e 
possibilita a comunicação não verbal abordando ideias, sentimentos 
e emoções. Por meio dos gestos a criança compreende o próprio 
corpo, suas partes, funções, orientação espaço temporal, relação do 
eu com o outro e nós.

Infográfico 4: Campo de Experiências Corpo, gestos, movimentos.

Fonte: Equipe de Currículo Ampliada da SME.
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3 - Traços, sons, cores e formas: esse Campo de Experiência, 
apresenta como objetivo favorecer práticas que favoreça a ampliação 
cultural, artístico, estimulando assim, a capacidade de se expressar 
a arte, seja no âmbito: visual, música, dança, teatro ou mesmo 
audiovisual. Os traços representam os símbolos, os caminhos, 
esquemas desenhados pelo sujeito na prática da ação – pensamento 
nos diversos apoios podendo ser (papel, tela, corpo, areia e na terra) 
e também com diferentes recursos (giz de cera, lápis de cor, graveto, 
pincel, pena) ou seja, deixar sua marca por representação para que 
outras pessoas possam conhecer. Os sons: são as vibrações que 
se propaga nos espaços por meio do vento, aguçando os sentidos 
da audição e as percepções viso e áudio motora proporcionando 
significado aos fatos. Cores: auxiliam na aprendizagem pois, nessa 
fase, a criança necessita de estímulos visual na contribuição do 
processo de ensino e aprendizagem. 

Infográfico 5: Campo de Experiências: Traços, sons, cores e formas.

Fonte: Equipe de Currículo Ampliada da SME.

4 - Escuta, fala e pensamento: esse Campo de Experiência, 
Corpo, apresenta como objetivo favorecer a criança práticas 
que auxiliam na formação do Eu, conta com a contribuição da 
língua materna (LI) por meio do convívio familiar, comunitário, 
institucional, lazer e campo religioso. A interação com o outro 
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amplia a comunicação seja ela: verbal, gestual, forma novas 
ideias, estrutura pensamentos, proporciona sentimentos, estimula 
movimentos corporal e confronta o pensamento da criança com 
seus pares e adultos.

Infográfico 6: Escuta, fala e pensamento.

Fonte: Equipe de Currículo Ampliada da SME.

5 – Espaços, tempos, quantidades, relações e 
transformações: esse Campo de Experiência, apresenta como 
objetivo favorecer a compreensão do sujeito com fatores externos 
que fazem parte do seu cotidiano. Espaços: refere – se ao ambiente 
físico relacionada com o corpo e meios externos, podendo sofrer 
transformações do homem ao longo do tempo como: paisagens, 
moradias. Tempo: refere – se à duração, período da época (presente, 
passado e futuro), fenômeno da natureza (sol, frio, chuva e calor) 
calendário (dias da semana, meses do ano, dia do mês) medidas 
do relógio (horas, minutos e segundos). Quantidade: refere – se a 
quantias de objetos, números, aquilo que é mensurável e utilizados 
no dia a dia como: alimentação, números de crianças da turma, 
quantidade de meninas e meninos. Relações: interação do sujeito 
com o outro, com o meio ambiente, convivência social e cultural.
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Infográfico 7: Escuta, fala e pensamento

Fonte: Equipe de Currículo Ampliado da SME.

5 Códigos Alfanuméricos

Visando maior compreensão e organização da proposta da 
Base, foi organizada e estrutura por Códigos Alfanuméricos. O 
que são Códigos Alfanuméricos? Os Códigos alfanuméricos são 
formados por caracteres de números e letras apresentam como 
objetivo instruir a Habilidade a ser trabalha. Segui as orientações 
da sua organização: Os primeiros pares de letras representam a 
modalidade de ensino (Educação Infantil). Os segundos pares de 
letras representam o Campo de Experiência. Os primeiros pares 
de números representam a faixa etária (zero a 5 anos e 11 meses) 
Os últimos pares de números apresentam a habilidade a serem 
contempladas. Veja o modelo abaixo:
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Quadro 3: Códigos Alfanuméricos.

Fonte: BNCC (2018).

6 Formação de professores da Educação Infantil da SME

O Departamento de Formação da SME, organizou com os 
professores da rede momentos de formação para discutir a proposta 
da BNCC, DC-Go e construção da DCEI de Goiânia, para isso 
foi necessário organizar momentos de estudos e discussão das 
propostas. Iniciou – se com o dia D .... tivemos outros momentos 
de discursão divididos por regionais ..., estudo nas unidades 
educacionais com carga horária de 40 horas, cursos online. A SME 
também organizou momentos de estudo com efeito cascata, ou 
seja, equipe técnica ofereceu formação aos diretores, coordenadores 
e apoios pedagógicos e esses por sua vez fizeram seus repasses nas 
referidas unidades educacionais que atuam. O trabalho realizado 
nas unidades educacionais, foram e são acompanhados pelo o apoio 
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responsável por cada unidade educacional, seja escola ou CEMEI. 
A SME ofereceu curso aos professores da Educação Infantil com 
objetivo de relacionar os elementos constitutivos do planejamento 
da ação educativa e pedagógica ao desenvolvimento das atividades 
culturalmente significativa, com carga horária de 40 e dividido em 
3 módulos, abordando as seguintes temáticas:

 Módulo 1: Documento Curricular para Goiás Ampliado 
– Conhecer para implementar (Fundamentos e estrutura do 
Documento, Organização do Documento, mudanças e os 
impactos que irão ocorrer nas práticas pedagógicas, Organização 
do documento para a Educação Infantil, Concepção de criança, 
6 direitos da aprendizagem e os 5 Campos de Experiências. 
Organizado de forma presencial.

Módulo 2: Documento Curricular para Goiás ampliado 
– Conhecer para implementar (Identificar as possibilidades de 
organização dos planejamentos diários a partir dos direitos de 
aprendizagem e desenvolvimento. Compreender a relação entre os 
direitos de aprendizagem e desenvolvimento nas 10 competências 
gerais da BNCC. Fundamentar no planejamento e prática 
pedagógica e os direitos de aprendizagens e campos de experiências, 
seus objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, ações educativas 
e pedagógica, análise, elaboração e registros, lembrando que a 
criança é o centro desse processo. Organizado de forma presencial.

Módulo 3: Documento Curricular para Goiás Ampliado 
– Conhecer para implementar (possibilidades metodológicas 
para a organização de ação educativa e pedagógica com crianças 
abordando: atividades culturalmente significativas, projeto de 
trabalho e projetos institucionais). Organizado virtualmente por 
meio do canal Youtube, devido ao momento de distanciamento 
social em decorrência da pandemia Covid-19.
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7 Considerações finais 

O DCEI é um documento que norteia o trabalho da 
Educação Infantil no município de Goiânia e apresenta como 
objetivo de ampliar, diversificar e instigar o conhecimento 
passando pela etapa de curiosidade, investigação e conclusão. Essa 
proposta é norteada pela BNCC, DC -GO ampliada e elaborada, 
estruturada atendendo a realidade local do município e também 
o público alvo dessa primeira modalidade de ensino que são as 
crianças da Educação Infantil (zero a 5 anos e 11 meses) De acordo 
com esse documento, a criança é o foco central no processo do 
desenvolvimento e aprendizagem, ou seja, o ensino parte dela, é 
para ela, contempla seus ideais, instiga a curiosidade, imaginação, 
fantasia, linguagens corpora, oral e gestual. Nesse contexto o 
professor e familiares exerce o papel fundamental e unificado sendo 
mediadores nesse contexto. 

Conclui – se que o DCEI é uma proposta relevante, inovadora, 
pedagógica, estruturada, com objetivo, proposta de trabalho com 
visão futurista, centrada na criança, respeitando sua particularidade 
de acordo com a faixa etária. Nesse documento norteia também o 
perfil dos professores que atuam com essa modalidade de ensino 
como pesquisador, inovador com metodologia voltada investigação 
– ação contemplando os 5 campos de Experiências e os direitos de 
aprendizagem e desenvolvimento.
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Capítulo 9

ATUAÇÃO DOS EDUCADORES COM ALUNOS 
COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

Paula de Lourdes Silva1

Michelle Alexandra Gomes Alves2

1 Introdução 

Hoje, mesmo se tornando assunto de grande destaque e 
relevância, a inclusão, ainda continua sendo algo muito 

desafiador. A ruptura necessária para que ela aconteça de fato ainda 
está distante de nossas escolas e para além delas, distante da nossa 
sociedade. Antigamente, as pessoas consideradas “diferentes” eram 
mortas ou abandonadas em lugares inapropriados. A partir do 
século XVII, a sociedade, estimulada pelo cristianismo, começou 
olhar para as pessoas com deficiência. Essas não eram mais mortas 
ou excluídas, mas segregadas da sociedade, passando a serem criadas 
em orfanatos, prisões ou manicômios (PESSOTTI, 1984).

Posteriormente, durante a Segunda Guerra Mundial, 
muitos soldados foram feridos e ficaram mutilados. Com isso, a 
sociedade começou a se preocupar com os direitos dessas pessoas 
que “adquiriram” uma deficiência.

Mesmo com alguns avanços, a inclusão, ainda está 
distante da realidade atual. Inicialmente, as pessoas consideradas 
“deficientes” ou “anormais” eram excluídas, depois foram segregadas 
em lugares inapropriados, distantes da sociedade. Por fim, passou-
se à integração, onde essas pessoas participam de forma restrita e 
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Professora UEMG. E-mail: michelle.alves@uemg.br



134  
Formação Docente no Brasil...

limitada na sociedade, tendo que adaptar-se ao contexto, exemplo 
disso são as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). 

Apesar do paradigma inclusivo estar em vigor, vivencia-se no 
ambiente escolar e na sociedade, ações integradoras. Dessa forma, o 
indivíduo continua tendo de se adaptar ao contexto, visto que ele 
circula na sociedade, frequenta os espaços públicos, mas não são 
oferecidos os recursos e suportes necessários para seu acolhimento.

O professor tem o papel de mediador, de tornar possível 
a inclusão. Contudo, não é tarefa fácil incluir alunos com TEA, 
pois inicialmente o professor perceberá que ele se recusa a interagir 
ou até mesmo a participar das aulas. Isso se agrava, a partir do 
instante em que o educador fica preso ao diagnóstico que esse 
aluno recebe. A responsabilidade da inclusão e desenvolvimento 
desses estudantes recai nos educadores, que, na maioria das vezes 
encontram-se sozinhos e sem formação adequada.

Com base no Censo Escolar 2018, divulgado pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), o número de estudantes com TEA, matriculados no ensino 
regular, teve aumento de 37%. Pode-se observar, em relação ao ano 
anterior, que foram matriculados mais de 28.000 novos alunos, 
totalizando 105.842 alunos com TEA na rede regular de ensino. 
Entretanto, a permanência e aprendizagem significativa para esses 
alunos ainda é um desafio a ser superado (BRASIL, 2018, p.33).

Para realizar a inclusão de fato, necessita-se (des/re)
territorializar o lugar educacional e, principalmente, seus 
educadores. É imperativo desenvolver de forma integral todas 
as dimensões humanas do educador: físicas, emocionais, sociais 
e espirituais. É necessário olhar e escutar de forma diferenciada, 
acolhedora. É imprescindível exercitar a empatia que auxiliará nas 
relações que estabelece consigo, com o outro e com o mundo. E por 
fim, é importante crer que a microação positiva contribuirá para 
mudança macro. Ver, sentir, pensar e agir de forma positiva para 
produzir resultados diferentes e satisfatórios.
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Sabe-se da importância e necessidade em incluir esses alunos 
eficazmente no campo educacional, e para além disso, na sociedade. 
Contudo, têm-se conhecimento das inúmeras tribulações que as 
escolas e os profissionais que nela atuam, enfrentam diariamente 
para tentarem incluir estes alunos com necessidades educacionais 
especiais. Nesta perspectiva, este trabalho propõe investigar os 
desafios do processo educacional inclusivo de crianças com TEA na 
visão dos docentes. Assim como, verificar as estratégias encontradas 
que favorecem a inclusão destes alunos no ambiente escolar. Para 
tanto, realizou-se uma revisão sistemática de artigos publicados, em 
português, nos últimos 21 anos (2000-2020), disponíveis de forma 
gratuita.

2 Metodologia

Esse trabalho refere-se a uma Revisão Sistemática de 
Literatura que foi realizada a partir do levantamento dos estudos 
indexados na base SciELO e Redalyc, com intervalo de tempo 
específico dos últimos 20 anos (2000 a 2020). A busca foi realizada 
a partir de descritores que pudessem abranger a realidade dos 
educadores em instituições regulares e especializadas.

A pesquisa, primeiramente, utilizou os seguintes descritores: 
inclusão educacional, educadores, professores, autismo e TEA. 
Posteriormente, foi realizado o cruzamento dos principais descritores 
como: inclusão educacional AND educadores, professores AND 
autismo, inclusão educacional AND autismo AND educadores.

A partir da busca foi localizado um total de 2.897 artigos. 
Dessa forma, foi realizada a leitura do título e descritores, excluindo 
os artigos em duplicidade. Após esse processo, obteve-se um total 
de 137 artigos, os quais todos tiveram seus resumos lidos. Com 
base nos objetivos da pesquisa, também foram excluídos os artigos 
que não abordavam a experiência dos educadores com questões 
inclusivas.
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Assim, após a aplicação destes critérios de exclusão, chegou-
se ao resultado de 15 artigos a serem analisados. Para a análise, o 
corpus total foi constituído por: Título, Resumo, Palavras-Chave e 
Desenvolvimento. O corpus total foi analisado no IraMuTeQ, um 
software livre ligado ao pacote estatístico R.

3 Resultados

A Classe pode ser definida como um agrupamento 
constituído por várias Unidades de Contexto Elementar (UCE) 
de vocabulário homogêneo (NASCIMENTO; MENANDRO, 
2006). Com isso, conclui-se que a partir das classes temos maior 
abrangência e entendimento sobre o corpus textual.

Com o corpus geral constituído por 15 textos, emergiram 4 
classes. Pensando-se nas dificuldades que os educadores encontram 
diariamente na inclusão de alunos com TEA e na importância da 
atuação dos mesmos para a inclusão desses alunos, foram analisadas 
as informações contidas na classe 3: Atuação profissional em escolas 
especializadas e/ou escolas regulares.

Gráfico 1 – Categorias de análise

Fonte: Próprio autor com base no IraMuTeQ. 



  137
Formação Docente no Brasil...

A classe 3 compreende 38,4% (f = 552 ST) do corpus total 
analisado. Constituído por palavras e radicais no intervalo entre 
x2 = 2,0 (Dentro) e x2 = 113,52 (Regular). Essa classe é composta 
por palavras como “Regular” (x2 113,52); “Especial” (x2 93,34); 
“Educacional” ( x2 70,9); “Inclusão” (x2 63,66); “Necessidade” (x2 
59,52); “Apoio” (x2 48,82); “Especializado” (x2 33,08); “Garantir” 
(x2 24,25); “Direito” (x2 17,84); “Diversidade” (x2 15,74); 
“Preconceito” (x2 14,55); “Governo” (x2 12,93); “Limitação” (x2 
10,57); “Permanência” (x2 9,78); “Evasão” (x2 8,06); “Integração” 
(x2 9,78); “Desconhecido” (x2 8,22).

Na análise realizada, verificou-se que a maioria dos 
profissionais que participaram dos estudos aqui investigados, 
acreditam que os alunos com necessidades educacionais especiais 
devam frequentar o ensino regular. Isso com o intuito de não 
somente haver inclusão dos mesmos no ambiente escolar, mas 
também, em todas as demais atividades sociais.

“Entende que a inclusão escolar para alunos com necessidades 
educacionais especiais extrapola os limites dos muros da escola e 
exige um enfoque intersetorial de políticas de apoio que integre 
áreas como as da saúde, ação social e trabalho” (MATISKEI, 2004, 
p. 15).

A grande maioria dos educadores, se sente despreparada 
para trabalhar com esses alunos.

“No contexto escolar o professor é uma das figuras mais 
importantes para favorecer o processo de inclusão dos alunos com 
necessidades educacionais especiais. No entanto, a maioria se sente 
despreparada para isso” (INGLES; et al, 2014, p. 8).

Outras questões, como a falta de apoio da família, falta de 
profissionais da Educação Especial e de investimentos por parte do 
governo, também são expostos.

Trata-se, portanto, de investir no processo de inclusão escolar, 
considerando as possibilidades de parceria entre o professor 
de classe regular e o profissional especializado em educação 
especial. Essa parceria pode ocorrer fora ou dentro da sala 
de aula, buscando-se construir práticas mais motivadoras 
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de ensino e aprendizagem, além de fortalecer e assegurar a 
efetividade do professor de classe comum na concretização da 
inclusão (ROSIN-PINOLA; DEL PRETE, 2014, p. 07).

Toda criança tem direito fundamental à educação, e deve ser 
dada a oportunidade de atingir e manter o nível adequado de 
aprendizagem, toda criança possui características, interesses, 
habilidades e necessidades de aprendizagem que são únicas, 
sistemas educacionais deveriam ser designados e programas 
educacionais deveriam ser implementados, no sentido de 
se levar em conta a vasta diversidade de tais características e 
necessidades àqueles com necessidades educacionais especiais 
devem ter acesso à escola regular […] (BRASIL, 1994, p. 01).

Foi possível vislumbrar nas citações retiradas dos materiais 
analisados, que a maioria dos professores acreditam que os alunos 
com TEA devam frequentar o ensino regular, para que assim ocorra 
a inclusão escolar no âmbito educacional e também social. A falta 
de colaboração entre os profissionais especializados e os demais 
educadores fica evidente nesses trechos. Isso dificulta o trabalho 
desses profissionais, visto que, não há troca de conhecimentos. 
Além disso, a falta de apoio da família desses alunos, também 
evidencia as dificuldades enfrentadas pelos professores.

3.1 Análise fatorial de correspondência

A partir da Análise Fatorial de Correspondência (AFC), foi 
possível realizar associação do texto entre as palavras, considerando 
a frequência de incidência das palavras e as classes.
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Gráfico 2 – Análise Fatorial de Correspondência: quadrantes e palavras

Fonte: Próprio autor com base no IraMuTeQ.

Observa-se que as palavras de todas as classes se apresentam 
num segmento centralizado, onde as palavras da Classe 1 e Classe 
2, fazem parte do mesmo segmento. As palavras da Classe 4 se 
expandem para pontos periféricos, fazendo com que poucas 
ultrapassem para outros quadrantes. As palavras das classes 1 e 
2 estão muito próximas como “Aula” e “Adaptar”, “Estudante” e 
“Aluno problema”. Em oposição estão as palavras da Classe 3 - 
“Governo” e da Classe 4 - “Especializar”.

Por meio da AFC, foi possível ainda realizar comparações de 
evocações, independentes das classes as quais pertencem. Destacam-
se nas análises que as representações apresentaram igualdade entre 
os 15 artigos estudados. No entanto, o foco se diferencia entre os 
mesmos.
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Quadro 1 - Questões mais abordadas por cada artigo

TÍTULO DO 
ARTIGO

AUTORES ANO QUESTÕES MAIS ABORDADAS

Políticas públicas de 
inclusão educacional: 
desafios e perspectivas

MATISKE 2004 Os mecanismos que viabilizam a inclusão 
social, econômica, digital, cultural ou 
escolar.

Formação de 
Professores e Inclusão: 
como se reformam os 
reformadores?

RODRIGUES; 
LIMA-
RODRIGUES

2011 A reforma educacional no sentido da 
Inclusão precisa ter os seus próprios 
agentes, os seus próprios reformadores, 
sendo que essa reforma só terá início 
quando a formação dos educadores 
abordar mais a educação inclusiva.

Análise institucional 
do discurso de 
professores de alunos 
diagnosticados como 
autistas em inclusão 
escolar

RODRIGUES; 
MOREIRA; 
LERNER

2012 As dificuldades encontradas pelos 
educadores como, a falta de apoio da 
equipe escolar, a responsabilização 
do aluno somente para a professora. 
Chegando à conclusão de que a presença 
física desses alunos não significa a inclusão 
imediata na sala de aula.

Desafios e ações para 
a efetiva inclusão 
educacional: algumas 
considerações

MAHL; 
DENARI; 
BORELLA; 
STOCH; 
GUIA ROCHA

2012 A obrigatoriedade de formação 
profissional, de inovação, de 
experimentação de novos modelos, 
estratégias, metodologias e conteúdo, 
pois uma escola que não diferencia seu 
currículo acaba por não usar modelos 
inclusivos.

Inclusão educacional 
de pessoas com 
Autismo no Brasil: 
uma revisão da 
literatura

 NUNES; 
AZEVEDO; 
SCHMIDT

2013 O desconhecimento sobre o transtorno 
e a carência de estratégias pedagógicas 
específicas dificultam a inclusão dos 
alunos, a necessidade de uma reformulação 
das políticas públicas de educação para 
garantir não somente o acesso, mas 
também a permanência dos alunos com 
autismo na escola comum e a precariedade 
na formação de professores.

Inclusão Escolar, 
Formação de 
Professores e a 
assessoria Baseada em 
Habilidades sociais 
Educativa

ROSIN-
PINOLA; DEL 
PRETTE

2014 A necessidade da escola se adaptar ao 
aluno, buscando as adaptações necessárias, 
se inovando e a escassez da formação dos 
professores para os desafios das escolas 
atuais, como a Inclusão Escolar.
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Revisão sistemática 
acerca das Políticas 
de educação inclusiva 
Para a Formação de 
Professores

INGLES; et al 2014 Não há como desmembrar a educação 
inclusiva da formação dos professores 
e que mesmo com as leis existentes, 
voltadas para a inclusão, elas ainda 
não conseguiram atingir as práticas 
pedagógicas e a formação desses 
educadores. 

Demandas de 
Professores 
Decorrentes da 
Inclusão Escolar

MATOS; 
MENDES

2015 A dificuldade vinda da formação dos 
educadores, como dúvidas conceituais e 
desconhecimento de marcos legais, a falta 
desses profissionais na Educação Especial 
e inserção de alunos com NEE em classes 
comuns do ensino regular.

A inclusão de alunos 
com Transtorno do 
Espectro Autista no 
Ensino Fundamental

TEODORO; 
GODINHO; 
HACHIMINE

2016 A integração como prática presente em 
algumas escolas, a importância e objetivos 
do AEE.

A Epistemologia 
na Formação de 
professores de 
Educação Especial: 
Ensaio sobre a 
Formação docente

 THESIN; 
COSTAS

2017 Os cursos de formação inicial dos 
professores como um complicador da 
prática inclusiva.

Compreendendo o 
processo de Inclusão 
escolar no Brasil 
na perspectiva dos 
professores: uma 
revisão Integrativa

 SILVA; 
CARVALHO

2017 Os fatores que interferem no processo de 
inclusão escolar.

O transtorno do 
espectro autista em 
tempos de inclusão 
escolar: o foco nos 
profissionais de 
educação

 

BARBOSA 2018 A permanência dos alunos e não somente 
a matrícula, formação dos professores 
que os ajudem efetivamente na prática 
escolar, ligada principalmente a inclusão 
educacional.

Professor auxiliar e 
a inclusão de alunos 
com Transtorno do 
Espectro Autista

MAYER; et al 2019 A falta de conhecimento a respeito da 
função que é exercida pelo professor 
auxiliar e a inexistência de troca de 
aprendizagens entre os professores.
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Professor, Profissional 
ou educador: A 
concepção de Professor 
de educação especial 
nas Produções 
Acadêmicas do campo 
específico da educação 
especial (2000-2016)

VAZ 2019 As questões dos professores e sua 
atuação frente aos alunos com TEA, 
especificamente professores atuantes na 
educação especial.

Sentidos construídos 
na dinâmica dialógica 
entre um aluno com 
transtorno do espectro 
autista e seu professor

NOVAES; 
FREITAS

2019 A importância da construção de relações 
de respeito, empatia e diálogo entre o 
professor e o aluno com TEA.

Fonte: Informações dos artigos obtidas e organizadas pela própria autora.

Mesmo sendo aparente essa distinção de foco, fica evidente 
que ambos os materiais estudados se referem ao professor como o 
principal responsável pela inclusão dos alunos com necessidades 
educacionais especiais, contudo, os mesmos também relataram 
a pouca formação que possuem para atuarem frente às questões 
inclusivas. A falta de apoio dos responsáveis desses alunos, da 
equipe escolar e de amparo governamental são as principais queixas 
dos educadores, tendo como base a AFC.

3.2 Nuvem de palavras

Em seguida, foi analisada a nuvem de palavras obtida por 
meio das análises dos materiais estudados. Verificou-se que as 
palavras que mais apareceram foram: “Professor”, “Aluno”, “Não”, 
“Formação”, “Inclusão”, “Educação”, “Trabalho”, “Escolar” e 
“Especial”, mostrando nos materiais estudados que professor e 
aluno são indissociáveis.
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Figura 1 – Nuvem de palavras

 

Fonte: Próprio autor com base no IraMuTeQ.

Desta forma, a construção de um relacionamento entre 
professor-aluno precisa ter uma base sólida, formada com respeito, 
conhecimento, confiança, empatia e diálogo. Essa análise também 
evidencia a necessidade de intervenção e incentivo na formação 
de educadores capazes de construírem um espaço educacional 
“para todos”, reforçando os preceitos legais, morais, educacionais e 
constitucionais da educação inclusiva e suas práticas.

4 Considerações finais

O maior desafio é aceitar o “diferente” e perceber que é 
possível aprender com ele. Ainda há uma série de limitações quanto 
à prática de inclusão. Torna-se necessário repensar toda a prática 
pedagógica. A inclusão de alunos com TEA é amparada por lei, 
no entanto, isso não é suficiente para que a inclusão dos mesmos 
ocorra de maneira efetiva.
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Infelizmente, o autismo ainda é um transtorno visto com 
pouco conhecimento. Assim, os educadores acreditem que todos os 
alunos com TEA são iguais, mas não é bem assim. O TEA possibilita 
uma visão diferenciada do mundo com os mais perfeitos detalhes, 
mostrando a todos seus incontáveis talentos. É preciso perceber 
e valorizar as habilidades e potencialidades de todos os alunos, 
respeitando suas singularidades e seu processo de aprendizagem. 
Isso com o intuito de que haja autonomia, independência, 
autorrealização e socialização.

Médicos, pais, escola e professores devem trabalhar juntos, 
como uma equipe multidisciplinar, pensando exclusivamente 
no bem-estar da criança. Tornar esses alunos parte de um todo, 
criar meios para que eles permaneçam na escola, capacitando os 
profissionais, conscientizando os familiares e tendo uma boa 
estrutura pedagógica, com todas as acessibilidades necessárias.

O professor deve estar preparado, deve conhecer seu aluno, 
assim como os pais devem conhecer seus filhos. Os educadores 
precisam ser os reformadores da educação, (des/re)territorializando 
o atual sistema de ensino. É de extrema importância adequar os 
ambientes educacionais às necessidades dos alunos. A prática 
pedagógica coletiva, mudanças estruturais, desenvolvimento de 
metodologias diversificadas e flexíveis são de grande necessidade 
para favorecer o processo inclusivo destes alunos.
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Capítulo 10

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE 
SOCIOLOGIA: USANDO SALA DE AULA 

INVERTIVA

Francisco Wellery Gomes Bezerra1

1 Introdução

Um olhar mais detido no que se refere ao uso das mídias 
digitais na formação social de estudantes suscita a 

questão de como o professor pode se utilizar destas mídias para 
estimular seus estudantes a um posicionamento mais crítico - 
reflexivo em relação às demandas sociais a eles apresentadas em 
ambiente virtual como as redes sociais? 

O interesse pelo tema surge no bojo de uma discussão em 
sala de aula, onde o professor estava trabalhando o conceito de 
alienação2 em Karl Marx: e alguns alunos passaram a questionar 
este conceito na tentativa de compreender melhor a definição não 
só através de suas noções iniciais, mas por meio da Sociologia e o 
seu cotidiano. 

Ao trabalhar o tema de forma reflexiva, a ação do professor 
vai ao encontro do pensamento de Contreiras (2002, p.143), pois 
“centrou-se na necessidade de que as ideias educativas deveriam se 
traduzir de forma prática e experimentada em sala de aula”, lugar 

1 Mestre em Educação. Professor do Centro Universitário Dr. Leão Sampaio. 
wellerygomes@gmail.com 

2 A alienação do trabalhador no objeto revela-se assim nas leis da economia política: 
quanto mais o trabalhador produz, menos tem de consumir; quanto mais valores 
cria, mais em valor e mais desprezível se torna; quanto mais refinado seu produto, 
mais desumano o trabalhador; quanto mais poderoso o trabalho; mais imponente se 
torna o trabalhador; quanto mais magnifico e pleno de inteligência o trabalho, mais 
o trabalhador diminui em inteligência e se torna mais escravo da natureza (MARX, 
2004, p. 113).
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de aprendizado recíproco, onde o professor que se abre a reflexão 
da sua própria ação, aprende ao ensinar, compreende o lugar do 
estudante colocando-se nele como aprendiz das próprias práticas 
pedagógicas. E com isso o aluno passa a compreender o conceito 
de forma a desconstruir, junto do professor, os seus preconceitos 
ao passo que alcança o entendimento do conteúdo com a ação 
docente que mostra onde a alienação está no cotidiano de cada um.

De forma dialógica, o professor conseguiu mostrar para a 
turma que os veículos midiáticos estão mais interessados em formar 
a opinião pública de forma massificada do que promover reflexões 
sobre a realidade. As mídias enquanto reguladores das relações 
sociais criam normas de conduta social que muitas vezes nem se 
percebe, já se está falando, pensando e agindo conforme a agenda 
midiática. “As normas capacitam tanto quanto incapacitam; a 
anomia anuncia a pura e simples incapacitação” (BAUMAN, 2001, 
p. 31). Com isso podemos refletir sobre como a emancipação e 
o estado de liberdade na modernidade líquida alienou os mais 
desatentos de forma tal a não se perceber enquanto ser alienado. 

Essa reflexão gerou algumas perguntas dos alunos no 
momento de debate em sala de aula, e uma dessas perguntas 
despertou o interesse do professor em mostrar na prática que “o juízo 
crítico é compatível com um critério independente do julgamento” 
(CONTRERAS, 2002, p. 134), quando o aluno perguntou se: 
- “as redes sociais são alienantes?” Esse questionamento norteou 
a discussão a ponto de muitos alunos, que poucas vezes e nunca 
se manifestavam em sala de aula, entrassem no debate de forma 
incisiva pelo fato de usarem as redes sociais. 

Com isso passaram a questionar-se sobre aquele conceito, 
sobre como aquela ideia de ser alienado se aplicava na sua vida e 
como fazer para desconstruir o processo alienante construído pelas 
redes sociais.

A seguir, mais uma pergunta levou o professor a perceber 
que as redes sociais têm em si o mesmo potencial alienante que 
outras mídias, no sentido de tornar aquele ou aquela que a utiliza 
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um consumidor passivo de maneira a ser  influenciado na formação 
de uma “agenda pública” (MAcCOMBS, 2009), como é o caso do 
rádio, televisão, cinema e revistas. Na medida em que é possível 
apropriar-se do veículo de forma crítica, segundo Martino (2015, 
p 100) “qualquer pessoa provida de equipamentos relativamente 
simples e barato como câmeras, gravadores de áudio, crie e publique 
seu próprio conteúdo.” O outro aluno perguntou: - “é possível usar 
as redes sociais para (des)alienar?”.

O uso de redes sociais como método pedagógico, vem sendo 
cada vez mais uma realidade em sala de aula. Com isso, a formação 
de professores voltada ao uso de tecnologias de informação e 
comunicação nas disciplinas, sobretudo onde o ensino remoto 
deixou de ser emergente para ser a realidade de muitos professores, 
é um passo fundamental para que o docente amplie a sua ação 
pedagógica ao utilizar técnicas que envolvam tais conhecimentos 
associados as suas metodologias. 

Esse artigo tem por objetivo refletir sobre uma formação de 
professores de Sociologia e a adaptação que estes fizeram nas suas 
disciplinas e nos seus métodos ao agregar o uso de redes sociais no 
seu cotidiano escolar. 

2 Metodologia

Duas escolas foram pesquisadas: uma Escola de Ensino 
Profissional, a mesma escola onde surgiu o debate que ensejou 
esse trabalho e uma Escola de Ensino Médio de base Regular do 
Município do Crato – Ceará onde os professores de Sociologia 
destas escolas se dispuseram a fazer parte de uma formação para 
usar tecnologias digitais as suas estratégias metodológicas nas suas 
disciplinas. 

A formação dos docentes se deu em três momentos: 
inicialmente, através de uma sensibilização junto aos professores 
de Sociologia nas escolas pesquisadas, foi mostrando qual a 
importância de se conhecer e utilizar tecnologias digitais como 
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estratégia didática em sala de aula, apontando quais tipos de 
tecnologias os professores já utilizaram, bem como, quais as suas 
limitações em relação a estes instrumentais. 

O segundo momento aconteceu por meio de aprendizagem 
cooperativa e a sala de aula invertida, onde fizemos uma formação 
com os docentes utilizando-se dessas metodologias: para tanto 
foi trabalhado o conceito de ensino híbrido desenvolvido pela 
educadora Lilian Bacich, onde utilizamos como material de apoio 
sua obra – Ensino Hibrido: personalização e tecnologias na educação 
– com o propósito de orientar os professores para o uso adequado 
das tecnologias digitais na disciplina de Sociologia. 

O terceiro momento: uma entrevista feita com os docentes 
que fizeram parte da formação, onde expuseram suas demandas, 
dificuldades e adaptações à cada realidade vivenciada em sala de 
aula e o uso da técnica oferecida pela formação.  

A técnica trabalhada na formação consiste em usar a rede 
social WhatsApp associada ao Google Forms como método para 
se usar a sala de aula invertida3, recurso que oferece ao docente 
uma ampliação da sua ação pedagógica não sendo somente um 
reprodutor de conceitos, mas um curador da sua disciplina.

3 Metodologia ativa e o ensino de Sociologia

A forma com que os docentes se apropriaram das técnicas, e 
suas dificuldades estão presentes nas suas falas, e com isso revelaram 
como as ações metodológicas que foram propostas, possibilitaram 

3 Sala de aula invertida: nesse modelo, a teoria é estudada em casa, no formato on-
line, e o espaço da sala de aula é utilizado para discussões, resolução de atividades, 
entre outras propostas. O que era feito em classe (explicação do conteúdo) agora é 
feito em casa, e o que era feito em casa (aplicação, atividades sobre o conteúdo) agora é 
feito em sala de aula. Esse modelo é valorizado como a porta de entrada para o ensino 
híbrido, e há um estímulo para que o professor não acredite que essa seja a única 
forma de aplicação de um modelo híbrido de ensino, a qual pode ser aprimorada. 
Podemos considerar algumas maneiras de aperfeiçoar esse modelo, envolvendo a 
descoberta e a experimentação como proposta inicial para os estudantes, ou seja, 
oferecer possibilidades de interação com o fenômeno antes do estudo da teoria que 
pode acontecer em vídeos, leituras, etc. (BACICH et al., 2015, p 56). 
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aos professores instrumentalizar-se metodologicamente para 
enfrentar as dificuldades que se apresentaram durante a aplicação 
da proposta metodológica. 

Na escola regular Teodorico Teles, o professor Francisco 
Steferson da Silva, selecionou duas turmas de primeiro ano, o 1º 
ano “A” e o 1º ano “B”. Na turma “A” foi proposta a utilização da 
rede social WhatsApp e na turma “B” a utilização do Facebook, já 
na escola profissional Governador Virgílio Távora, com o professor 
Simplício, foram escolhidas duas turmas de segundo ano, sendo 
uma turma do curso técnico de Enfermagem e a outra do curso 
técnico de Informática, sendo o WhatsApp utilizada na primeira e 
o Facebook na segunda.  

De acordo com Silva (2019, p. 1)
a surpresa que eu tive foi: na turma onde se utilizou o WhatsApp, 
a metodologia se tornou mais eficaz pela praticidade do uso 
do celular, e comecei a levar em consideração que pelo fato 
dos alunos estarem com o WhatsApp com mais frequência do 
que o Facebook, isso facilitaria, também tornar os alunos mais 
comunicativos.

Na medida em que o professor encontrou muita dificuldade 
na turma em que propôs o uso do Faceboobk, segundo ele: a 
proposta feita ao 1º ano” não teve o efeito esperado, pois ao criar 
o grupo no Facebook, com a ajuda da sua monitora da disciplina 
iam adicionando os alunos da turma ao grupo e sem apresentar 
nenhum interesse pelo grupo os alunos começaram a sair sem 
mesmo poder dar início a metodologia. O professor relata que não 
houve adesão, pois, usar esta rede social implicaria ter que baixar o 
aplicativo do Facebook nos seus celulares e os alunos não queriam 
fazer isso, só para esta metodologia, visto que os jovens dessa turma 
já não utilizam mais o Facebook.

Corroborando com Silva (2019), Simplício (2019) sinaliza 
que houve uma resistência semelhante por parte da turma em 
que se propôs o uso do Facebook. E o argumento utilizado foi 
que ninguém da turma tinha mais facebook e que todos usam 
WhatsApp. Ao ponderar esses argumentos o professor achou melhor 
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e mais funcional usar o WhatsApp, pois é mais prático por poder 
criar um link com todo material necessário e poder acompanhar 
melhor a resposta dos alunos. 

O que mostra que a rede social Facebook já não é mais tão 
popular entre os jovens, o que se evidencia nas palavras de Simplício 
(2019, p. 1) quando relata a reação dos estudantes “facebook é 
coisa da minha mãe”, a escolha pelo WhatsApp se deu por ser a 
rede social mais utilizada pelos jovens. Segundo o professor:

Na turma de informática todas as pessoas têm WhatsApp e na 
turma de enfermagem somente uma pessoa não tem. E com 
essa pessoa que não tem a rede social, eu solicitei a monitora 
da disciplina para ficar sempre encaminhando as mensagens 
e tudo que estava sendo trabalhado no grupo em relação a 
disciplina. A monitora da turma é uma aluna excelente, fez 
todo o trabalho de acompanhamento com tranquilidade e 
a aluna que não tinha a rede social pode acompanhar com 
tranquilidade os conteúdos (SIMPLÍCIO, 2019). 

 O uso de monitores na disciplina de Sociologia, é um 
recurso utilizado por ambos os professores. O docente da escola 
profissionalizante faz uma seleção por meio de uma prova de 
conhecimentos sociológicos em que os alunos interessados na 
monitoria se submetem a esta seleção e aquele ou aquela que é 
selecionado passa a auxiliar o professor da disciplina diretamente 
no funcionamento das metodologias que são propostas para a 
turma. 

Já o professor da escola regular fez a seleção dos seus monitores 
por meio de convite aqueles ou aquelas que se interessassem. Para 
que as metodologias pudessem realmente ter mais efetividade, 
contar com os monitores é um caminho produtivo, faz com que 
as propostas metodológicas que o professor faça ganhe mais a cara 
do jovem, e com isso o professor oportuniza que o protagonismo 
juvenil, possibilitado pelo uso de metodologias ativas, neste caso, 
o Ensino Híbrido facilitado pelo uso de redes sociais, seja um 
facilitador do processo de ensino aprendizagem da disciplina de 
Sociologia
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A decisão pelo WhatsApp facilitou o engajamento dos 
alunos à medida que os professores foram selecionando as atividades 
e ações que fizessem os alunos praticar a união entre o uso da rede 
social e o conteúdo aplicado em sala de aula, Simplício (2019, p. 
2) relata que 

normalmente eu procurava fazer o uso da metodologia da 
seguinte forma: minhas aulas eram as quartas feiras a tarde na 
turma de informática e na quinta-feira pela manhã na turma 
de enfermagem, o nosso planejamento são normalmente 
as quintas feiras a tarde, então eu planejava quais seriam os 
conteúdos a se trabalhar no grupo e elaborava uma pergunta. 
Quando era a noite que eu chegava em casa, para não usar a 
internet da escola que geralmente não é boa, eu enviava para 
os alunos já na quinta feira a noite. E durante a semana eu 
solicitava que a monitora enviasse para a aluna que não tem o 
WhatsApp o que estávamos trabalhando no grupo.

Já Silva (2019, p. 6) nas suas aplicações da metodologia 
afirma que 

nós não utilizamos o livro em sala de aula, e eu já enviava na 
terça – feira a atividade como um pequeno texto ou artigo sobre 
o assunto da aula, e eles fizeram uma análise escrita desse texto 
juntamente com a análise do vídeo que se tornou uma forma 
mais ilustrativa do que estava no texto. A minha intenção é 
que ao construírem uma resenha sobre o texto, eles pudessem 
assistir ao vídeo e encontrar no vídeo elementos que eles leram 
e escreveram. Pois vídeos que se podem encontrar no youtube 
têm conteúdo que se podem relacionar as disciplinas. E com 
isso trabalhar de forma lúdica, porém com uma proposta 
educacional.

Em cada turma as ações propostas tiveram características 
particulares, o que faz o docente exercitar a reflexão na sua ação 
(CONTRERAS, 2002). Destaca Simplício (2019, p.2) em relação 
a turma de informática que

a experiência foi diferente, como todo mundo tinha a rede 
social, e há uma diferença no perfil das pessoas que fazem 
o curso de informática em relação as que fazem o curso de 
enfermagem; fez com que as pessoas do curso de informática 
fossem procurar as informações em outros links, outras fontes 
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na internet, até mesmo porque eles gostam desses espaços 
virtuais.

Em contrapartida, a metodologia que Silva (2019, p. 3) 
trabalhou, mostra que:

as primeiras atividades que forma feitas dessa forma, os alunos 
fizeram, entregaram do jeito que tinha sido proposto para eles. 
Houve aqueles alunos que não fizeram a atividade previamente, 
mas que se posicionaram e fizeram seus comentários em sala 
de aula. Alguns alunos me entregaram os seus resumos, outros 
fizeram no seu caderno e eu dei um visto nos seus cadernos 
para efeito de avaliação. Vejo que errei em não ter recebido o 
material de todos, como por exemplo aqueles que escreveram 
algumas linhas nos seus cadernos e eu dei somente um visto, 
vejo que era para eu ter recebido como forma de registrar as 
atividades.

 Nesse sentido, Contreras (2002, p. 98) considera que 
“diante de situações dessa natureza, os professores devem se valer 
de habilidades [...] recursos criativos, intuição, improvisação como 
elementos considerados artísticos da prática profissional.” Essa é 
uma concepção que nos convida a refletir sobre o papel de curadoria 
que o professor exerce nas suas disciplinas, permitindo ao docente 
perceber a “reflexividade como consciência dos seus próprios atos, 
isto é, da reflexão como conhecimento” (MANNHEIN, 1990, 
p. 56).  E com isso lançar mão de metodologias que alcancem o 
universo do aluno de maneira a estimular no estudante o desejo do 
conhecimento, fazendo-o enxergar aprendizado tanto em sala de 
aula quanto na rede social. 

A exemplo de uma ação reflexiva, e uso intuitivo dos 
recursos digitais disponíveis e em consonância com que estava 
sendo trabalhado em sala de aula, Simplício (2019, p. 3) relata que 

houve uma vez que eu permiti o uso do celular em sala de aula, 
pois eu estava trabalhando um tema da Sociologia Urbana, e 
trabalhei uma música no grupo, a música – A Cidade, do Chico 
Science e a Nação Zumbi – onde pedi para que eles fizessem 
uma relação entre a música e os conceitos de Sociologia Urbana 
que trabalharíamos em sala de aula. Entretanto muitos alunos 
não tinham ouvido a música, então pensei vamos pelo menos 
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ler a letra da música; tentei até cantar a música na hora, mas 
não lembrei da letra na integra e nesse momento eu solicitei 
que um aluno, que estava com o celular para que ele procurasse 
a letra da música na internet, não foi nem no grupo.

Em consequência disso, é possível perceber a real 
funcionalidade da metodologia, porém vale salientar que a intuição 
do professor e sua ousadia foram de grande valia, ou a sua ação 
reflexiva, no ato de sua ação docente, otimizaram a metodologia e o 
uso pedagógico de tecnologias em sala de aula e ainda estimulando 
o protagonismo juvenil.

Na perspectiva de Bacich (2015, p. 68) “Há muito se 
discute a possibilidade de um ensino que atenda às necessidades 
de aprendizagem do aluno; entretanto, hoje, contamos com um 
facilitador: o uso das novas tecnologias.” Não se fala de um uso 
indiscriminado e aleatório do celular e de redes sociais em sala de 
aula, mas sim em agregar esses instrumentos ao planejamento de 
metodologias em sala de aula pensando nas diferentes realidades 
educacionais que o professor se depara no seu cotidiano escolar. 

 A utilização de métodos que chamam o aluno para o centro 
da sua aprendizagem tornando-o mais ativo e participativo durante 
as aulas, é uma forma de motivar o aluno a ter uma participação 
mais efetiva durante a aula. Uma maneira de fazer o discente se 
interessar pelos conteúdos e assim ampliar sua capacidade de 
aprendizado. Para tanto é preciso que a proposta metodológica 
além de motivar o aluno, tenha a capacidade de engajamento do 
mesmo, ou seja, que o aluno não esteja motivado apenas uma aula, 
mas sim envolvido pela metodologia de forma mais contínua, a 
cada aula o aluno ter sempre ações cognitivas a cumprir e assim 
despertar o real interesse pelo aprendizado. 

 A proposta metodológica feita aos professores, proporciona 
ao docente uma extensão da sua aula, para além do tempo de 
escola e das paredes da sala de aula, onde a rede social sendo usada 
como instrumento didático da técnica sala de aula invertida serve 
“para antecipar a aula, nesse sentido teve um aluno que disse que 
a aula até parece que fica maior, porque a gente já vem sabendo o 



158  
Formação Docente no Brasil...

que precisa fazer em sala de aula” (SIMPLÍCIO, 2019, p.6). De 
acordo com Bacich (2015, p. 71) quando se pensa em “promover a 
aprendizagem do aluno é um desafio para o professor. O que fazer 
diante disso? Pensamos que a solução possa partir, inicialmente, de 
três aspectos: planejamento, foco na pesquisa e no desenvolvimento 
de projetos e uso das tecnologias”.

 O planejamento de uma aula, em que se pensa nos recursos, 
no tempo, nas particularidades de cada turma, torna-se a chave 
de uma aula de sucesso, pois ao abrir o leque de possibilidades 
que recursos tecnológicos podem oferecer, possibilita ao professor 
engajar o aluno e este protagonizar seu aprendizado. 

O uso dos formulários do Google Drive, eu fiz de duas formas: 
1 – enviei um formulário no grupo do WhatsApp para eles 
responderem e levarem as respostas para sala de aula e 2 – fiz 
formulários para serem respondidos em sala de aula, onde levei 
os alunos para o laboratório de informática (SIMPLÍCIO, 
2019, p.6). 

Com isso, o professor, quando pode contar com os recursos 
que a escola dispõe, encontra na metodologia Sala de Aula Invertida 
“um ensino personalizado, que exige muito mais do estudante, que 
tem de ter autonomia e responsabilidade a ponto de ir atrás de suas 
necessidades, curiosidades e interesses” (BACICH et al., 2015, p. 
73).

Dessa forma, o professor Simplício na sua experiência com 
a método proposto, começou a alcançar o “papel principal do 
especialista ou docente, que é o de orientador, tutor dos estudantes 
individualmente e nas atividades em grupo, nas quais os alunos são 
sempre protagonistas” (MORAN, 2018, p. 2).

Já em Silva (2019, p. 1) quando sinaliza que a “turma que 
mostrou resistência ao Facebook, pediu para que fosse utilizado o 
WhatsApp.” Explica que a ideia foi aceita pelos alunos, mas ainda 
assim a turma do 1º ano “B” não houve aceitação em nenhuma das 
duas redes sociais. Mesmo sendo uma turma que o professor afirma 
ter um bom relacionamento, “com isso não julgo que o motivo 
de não ter havido aceitação tenha sido algum problema na relação 
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aluno professor. Muito pelo contrário, acredito que não tenha 
acontecido um despertar nos alunos da turma” (SILVA, 2019, p.1). 
O que não significou que a metodologia proposta tenha sido um 
fracasso, pois, segundo relato do professor:

no 1º ano “A” houve a aceitação, os alunos usaram bem o 
grupo, perguntando, fazendo as atividades propostas, os que 
não faziam as atividades era porque ou estavam sem internet 
ou ainda não tinham visualizado a atividade no grupo. 
Normalmente eu passava a atividade na terça-feira, seguindo 
a orientação da formação que nos grupos de WhatsApp 
fossem orientados dia, hora e prazos para fazer as atividades. 
Na quinta-feira eu usava o grupo para tirar dúvidas sobre a 
atividade, e na sexta-feira era o dia da aula (SILVA, 2019, p.2). 

 De acordo com Moran (2018) uma aprendizagem 
progressiva e motivada alcança o verdadeiro engajamento do aluno 
no projeto proposto pelo professor parte de uma personalização 
da aprendizagem, isto é, o educador deve ter a habilidade de 
personalizar suas metodologias a fim de adequar a realidade de 
condições tanto da escola, como de cada turma e cada característica 
que a necessidade educacional apresenta. 

O jovem, quando estimulado intelectualmente a partir 
do seu universo, encontra mais motivação para aprender; o que 
possibilita ao professor fazer das suas metodologias um processo de 
aprendizagem mais significativa (MORAN, 2018).

3.1 O cotidiano do professor e o uso de redes sociais

Segundo Moran (2018) um ensino personalizado, que 
pensa nas habilidades e deficiências do aluno possibilita ao docente 
está sempre renovando suas metodologias e adequando o uso de 
tecnologias de acordo com a necessidade e as demandas de cada 
turma. É uma prática que proporciona ao professor uma maior 
precisão avaliativa das habilidades dos seus alunos, o que possibilita 
ao docente conhecer quais são os alunos que estão compreendendo 
melhor os conteúdos que estão sendo trabalhados ao passo que 
estes sentem-se mais confiantes em auxiliar aqueles alunos que 
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ainda precisam de mais atenção. É uma forma de descentralizar o 
conhecimento, que por sua vez soma e agrega mais da sua experiência 
ao entendimento dos discentes tanto em sala de aula quanto na 
rede social, na internet, no uso pedagógico das tecnologias digitais.   

Ainda no relato de Simplício (2019, p. 5) este mostra como 
funcionou na sua prática a metodologia da sala de aula invertida na 
construção do processo autônomo dos seus alunos mostrando que 
ao trabalhar alguns conceitos sociológicos clássicos, solicitou que os 
alunos elaborassem trabalhos em forma de seminários, dividindo o 
tema em três partes para que todos os grupos pudessem apresentar 
e serem avaliados. Porém:

Teve um aluno que montou um material e que explicava os três 
assuntos dos seminários e postou no grupo do WhatsApp para 
todos. Eu não fiz nada, foram eles mesmos que pegaram o que 
eu tinha solicitado e fizeram acontecer. Tem grupo de algumas 
turmas que eu não tenho trabalho nenhum, eles é quem fazem 
e eu fico só supervisionando no grupo e avaliando em sala 
de aula. E o resultado é bem positivo. Ou seja, diferente de 
quando começamos eu não faço mais intervenções no grupo, 
eu só administro as atividades deles.

Esse relato mostra como o professor no cotidiano das suas 
aulas pode adaptar de forma muito prática e estimular nos alunos 
o desejo de aprender por eles mesmos, pois “o conhecimento não 
precede a ação, mas, sim, está na ação” (CONTRERAS, 2002, p. 
107) e a ação reflexiva proporciona tanto aos alunos quanto ao 
professor repensar e adaptar suas metodologias, tornando-as mais 
precisas e eficazes na construção da aprendizagem em sala de aula. 

3.2 Desafios e superações

A cultura escolar muitas vezes se apresenta para o professor, 
que tem metodologias inovadoras e pouco tradicionalistas, como 
um desafio a ser enfrentado e faz com que o docente enfrente 
algumas resistências seja de alunos, colegas professores, e até mesmo 
de pais de alunos. 
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A cultura escolar tradicional aqui referida é uma prática 
essencialmente voltada a racionalidade técnica mencionada por 
Contreras (2002) ao refletir sobre a autonomia ilusória, que o 
professor que volta sua prática somente para a execução de técnicas 
e com isso, acabam fazendo a mesma aula por anos e anos, sem 
levar em consideração a possibilidade de agregar novas formas de se 
pensar e fazer suas aulas. 

 Com isso, Simplício (2019) relatou que procura evitar 
qualquer conversa em que seu nome apareça como o professor que 
permite os alunos usarem o celular em sala de aula, como se ele 
estivesse transgredindo as regras da escola deliberadamente. Pois na 
época em que o professor iniciou o uso de novas metodologias que 
incluíam tecnologias em sala de aula, este tinha chegado na escola 
recentemente e ele não queria se indispor com a direção da escola.

Dessa forma o professor deu opções para aluno não ir de 
contra as regras estabelecidas pela escola, aproveitando os espaços 
que a escola disponibiliza, e possibilitando o discente efetivar a sala 
de aula invertida, onde os estudantes fazem atividades de estudo 
da disciplina em casa e para sala de aula trazem suas dúvidas e 
demandas, o que favorece o desenvolvimento da aula.

Diferentemente da escola profissionalizante, a escola regular, 
não disponibiliza internet para o aluno em nenhum horário. O que 
por vezes acaba impossibilitando um maior uso de metodologias 
ativas envolvendo tecnologias nesta escola. O professor Silva 
(2019) relatou que entrou em contato com os órgãos competentes 
para tentar trazer mais internet para escola, mas não obteve sucesso, 
foi informado que a escola não tem estrutura suficiente, nem 
investimento para que se possa oferecer internet de qualidade para 
todos. 

Não obstante, Silva (2019) encontra semelhante resistência 
por parte de alguns colegas professores que segundo o docente

quando na sala dos professores falei sobre a pesquisa e que 
estava participando de uma formação que ensina como usar 
redes sociais em sala de aula, e que a coordenação da escola 
apoiou e aprovou a ideia, alguns colegas se posicionaram 
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contradizendo que não viam a aplicabilidade da metodologia 
nas suas disciplinas, a exemplo do professor de Matemática.

Diante da fala do professor de Matemática, Silva (2019) 
complementa dizendo que muita da resistência dos professores, ou 
é por não saber usar as tecnologias, ou por estarem tão acostumados 
com as mesmas aulas, as mesmas técnicas de dar aulas, avaliar os 
alunos, atribuir notas por provas, que acabam temendo qualquer 
possibilidade de mudança nos seus método, sentindo-se muitas 
vezes ameaçados pelos professores que inovam e que se abrem a 
novas formas de trabalhar os seus conteúdos, desde a aula até o 
processo avaliativo. O educador Luckesi (2011, p. 215) acredita 
que:

A compreensão teórica da avaliação da aprendizagem escolar 
no Brasil, tem-se ampliado bastante, os discursos pedagógicos, 
sejam eles de autores especializados ou de educadores em seu 
cotidiano escolar, são cada vez mais alvissareiros nesse sentido, 
o que é qualitativamente positivo, entretanto, no cotidiano da 
sala de aula, e dos sistemas escolares de ensino, observamos 
ainda resistência na maior parte das vezes inconscientes, pois 
nossos educadores acatam os novos conceitos, porém não 
os traduzem em práticas diárias em sala de aula (LUCKESI, 
2001, p. 215).

 O que nos auxilia a refletir sobre a importância da formação 
continuada de professores, no tocante a renovação das práticas 
pedagógicas muitas vezes ultrapassadas. Mas não é somente o 
ato de fazer formações, aperfeiçoamentos ou pós-graduações; é 
uma questão de pôr em prática o que renova, recria, e reinventa a 
educação para o seu desenvolvimento, e com isso trazer os alunos 
mais para perto do conhecimento e do desenvolvimento intelectual, 
e assim tornar-se pesquisador da própria prática docente ao atualizar 
continuadamente a suas práxis.   

 Ao ouvir do professor de Matemática que não via 
aplicabilidade de uso de tecnologias em sala de aula, Silva (2019) 
retrucou mostrando que a postura do professor em se fazer resistente 
a novas formas de se ensinar, é um passo para trás que a educação 
dá. E mesmo diante de argumentações sobre o uso indevido que 
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alguns alunos fariam das tecnologias, como numa avaliação em que 
se usa o Google Drive e permite-se que o aluno possa fazer pesquisas 
na internet, Silva (2019) reflete sobre esse assunto mostrando que:

Numa prova online, usando o Google Drive, em que ele 
tem acesso à internet, que ele não faça pesquisa, ou seja, que ele não 
cole, o que se pode trabalhar também é a conscientização do aluno 
no tocante ao seu conhecimento. E o professor disse, desse jeito todo 
mundo vai tirar nota dez. E eu respondo que talvez não, sobretudo 
aqueles que tem já uma consciência sobre a sua aprendizagem, 
que utilizaram da metodologia para experimentar novas formas 
de aprender e não de burlar a disciplina. Mas claro que sempre 
haverá aqueles alunos que vão se aproveitar da oportunidade de se 
favorecer e procurar o caminho mais curto só para conseguir a nota 
(SILVA, 2019, p.5). 

 Diante desse relato, Silva (2019) pondera mostrando 
que ao se utilizar esse tipo de metodologia, não se deve levar em 
consideração somente que o aluno usara de má fé para colar nas 
avaliações, mas que o professor deve ser um estimulador de um 
uso inteligente e pedagógico dos recursos tecnológicos para que se 
possa propor um ensino e aprendizagem, e até mesmo avaliações 
que sejam diferenciadas do modelo tradicional. Porém:

Mesmo assim alguns professores continuam resistentes ao 
uso de tecnologias nas suas disciplinas. E esse discurso e prática de 
alguns professores, e a cultura da escola de proibir o uso de celulares, 
fomenta no aluno o desinteresse por esse tipo de metodologia 
(SILVA, 2019, p.5). 

Mesmo sabendo que o uso de tecnologias é, hoje em dia, 
uma fonte de informação que os jovens acessam constantemente. 
Com isso o docente ao utilizar esses recursos como forma de ampliar 
o alcance de suas metodologias, dá um passo adiante no processo 
de ensino-aprendizagem de forma qualitativa.
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4 Conclusão

A reflexão sobre a formação continuada se apresenta para o 
professor, que pensa e quer que as suas aulas ganhem cada vez mais 
sentido e agregue verdadeiramente conhecimento ao estudante, é 
fundamental que o docente ao levar em consideração inserir nas suas 
metodologias, o uso integrado de tecnologias digitais, rede social e 
práticas com metodologias ativas, busque um recurso tecnológico 
que o faça sentir-se confortável e que veja a real possibilidade de uso, 
pois não será somente a formação que resolverá todos os problemas 
do docente que inicia um trabalho com o universo digital, mas 
todo o esforço e a sensibilidade em que o professor exercerá para 
aprender e dominar a técnica até transforma-la e recria-la com suas 
características e os recursos que cada escola oferece. 
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1 Introdução

A inclusão educacional é uma realidade presente cada 
vez mais nas instituições de ensino. No entanto, para 

que seja de fato eficaz, há necessidade de que as propostas da 
Educação Inclusiva acompanhem com um olhar diferenciado as 
singularidades humanas (MANTOAN, 2003), possibilitando uma 
escola como direito de todos cidadãos, sem que haja distinção entre 
indivíduos, num processo de educação para equidade e a qualidade. 
Algo já ressaltado na Constituição Federal de 1988.

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada como a colaboração da sociedade. 
Visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para 
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho 
(BRASIL, 1988, p. 2).

Ao se afirmar que a educação é direito de todos, faz-se 
necessário compreender que a educação está baseada na aceitação 
das diferenças e na valorização do indivíduo, independente dos 
fatores físicos e psíquicos que os impedem de levar uma vida tida 
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como “normal”, mesmo porque o conceito de normalidade consiste 
numa construção histórica e cultural mutável conforme a época em 
que se insere (FOUCAULT, 1996).

Nesse sentido, a Educação Inclusiva, além de quebra do 
conceito de normalidade, tem como princípio a participação 
e integração de todas as pessoas, sem exceção e preconceito 
(CONCEIÇÃO, 2017). Portanto, torna-se papel da escola incluir 
alunos com deficiência física, deficiência intelectual, superdotados, 
entre outros, ou seja, todas as minorias que são sujeitos de 
discriminação por qualquer outro motivo. Torna-se imprescindível, 
assim, para promover a inclusão, que as instituições de ensino 
conscientizem e preparem os profissionais e os alunos para que 
acolham e incentivem sobre o assunto (FERNANDES, 2013). 

Tal fato é consonante com uma filosofia da inclusão prescrita 
por legislações, como a Declaração de Salamanca (1994). A filosofia 
da inclusão proclamada pelo referido documento propõe uma 
educação de qualidade a todos, aceitando as diferenças individuais 
como atributo e não como obstáculo, valorizando a diversidade 
para o enriquecimento das pessoas (UNESCO, 1994).

A Educação Inclusiva em se tratando de fator nacional 
ganhou força e uma maior notoriedade a partir da Constituição 
Federal de 1988 (BRASIL, 1988) e da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional em 1996 – LDB 9394/96 (BRASIL, 1996). 
Ambas ofereceram um maior respaldo as pessoas com deficiências, 
destacando e promovendo transformações no sistema educacional 
quanto financiamento, currículo, gestão, avaliação, organização 
pedagógica, materiais didáticos e presença de instrumentos de 
comunicação na escola para o atendimento a esse grupo de alunos 
(BRASIL, 1988; 1996).

Essas discussões legais são reflexos dos desafios da 
sociedade contemporânea da tentativa de superação das relações 
de desigualdade, tema principalmente abordado em discussões 
sobre diversidade humana e ao pluralismo cultural (SACRISTAN; 
GOMEZ, 2009). Sendo assim, um dos desafios posto pela 
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contemporaneidade às políticas educacionais é o de garantir o 
direito humano universal, social à educação (BRASIL, 1997).

Posto isto, o trabalho visa analisar a visão de professores 
Especialistas da Educação Especial sobre o processo de inclusão de 
alunos com deficiência na Educação Básica na rede de ensino.

2 Formação de professores no Atendimento Educacional 
Especializado (AEE)

A formação de professores se constitui como um tema 
recorrente no campo dos estudos em educação. Entretanto, 
problematizar aspectos da formação de professores nesse campo é 
um fato recente.   Além disso, a temática formação de professores 
tem sido destaque de muitas pesquisas, especialmente na área 
da educação. Segundo Nóvoa (1997), a formação do professor 
deve vislumbrar um trabalho de flexibilidade crítica, apoiado 
na constituição contínua de uma identidade pessoal. Nessa 
perspectiva, garantir a formação desse profissional de modo 
qualitativo é fundamental para favorecer uma atuação pedagógica 
comprometida e reflexiva.

Atualmente, as abordagens de formação docente não 
definem a competência do professor pautada no seu domínio sobre 
o conteúdo da disciplina que leciona. Porém, isso não consiste em 
desconsiderar a relevância dos conhecimentos do docente no que 
diz respeito ao seu campo de ensino. Assim, considerando que o 
saber docente não é estritamente ter conhecimento da disciplina, 
como é possível pensá-lo hoje? 

Ao ingressarmos no campo dos estudos de formação 
docente, percebemos que não há, historicamente, um consenso 
sobre os fundamentos epistemológicos que orientam a educação do 
professor no Brasil. Consequentemente, não há de definição sobre 
o professor que se deseja formar.  Entretanto, há que se ponderar 
sobre os aspectos relacionados aos processos educacionais dos 
universitários surdos, compreendendo a peculiaridade do modo 
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como eles apreendem o mundo e oportunizando experiências 
visuais e de acessibilidade que eliminem as barreiras existentes, 
para que haja a plena participação desses alunos nos processos 
formativos docentes (AGAPITO, 2015).

O professor tem um papel essencial para a realização de 
uma proposta de educação realmente inclusiva. Sua ação, tanto no 
que se refere ao ato de planejar seu trabalho como na sua atuação 
em sala de aula é determinado pela sua visão de mundo, pela leitura 
que faz da sociedade, da educação, de si mesmo como cidadão, de 
seu compromisso com seu aluno e das suas relações com ele. 

Esta postura pessoal é construída ao longo da vida, de 
acordo com as experiências vivenciadas, com a sua formação pessoal 
e também profissional. Como um professor será capaz de realizar 
práticas educacionais inclusivas se ele não tem posturas inclusivas 
em sua vida ou se não acredita ser possível esta forma de trabalho? 
Esta nova forma de educação impõe ao professor o desafio de 
disseminar conhecimentos que visem à construção de uma melhor 
qualidade de vida, desencadeadora de novas atitudes, para que o 
mestre possa desempenhar responsável e satisfatoriamente seu 
papel de agente transformador da educação. 

Educar significa instituir a integração dos educandos como 
agentes em seu lugar designado num conjunto social, do qual 
nem eles, nem seus educadores, têm o controle. Significa 
assegurar ao mesmo tempo a promoção desses mesmos 
educandos e, portanto, de seus educadores, em atores de sua 
própria história individual e da história coletiva em curso 
(NÓVOA, 1997, p.109).

Observa-se que a profissão docente não se dissocia do 
lugar que seus membros ocupam nas relações de produção e do 
papel que desempenham na manutenção da ordem social. Denari 
(2006) aponta que no momento em que a escola se impõe como 
um instrumento privilegiado de estratificação social, os professores 
também passam a ser investidos de ilimitado poder; tanto podem 
promover a inclusão como a exclusão do aluno diferente. Neste 
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caso a diferença é vista por um lado negativo em que são atribuídas 
ao aluno características que o inferiorizam perante os demais. 

Quando se parte do princípio de que todas as pessoas 
diferenciam-se umas das outras e podem conviver harmonicamente 
com esta diversidade, dadas as peculiaridades, cada aluno receberia 
atendimento diferenciado sem que isso desencadeasse um processo 
de marginalização. Esta convivência não deveria ser interpretada 
como uma concessão de um determinado grupo a outros, mas 
sim como um direito de todos reconhecido pela sociedade, sem 
qualquer discriminação. Nesse sentido, deve-se pensar em como se 
sente o professor de classe regular diante desta nova realidade de ter 
em sua sala alunos com necessidades educacionais especiais? Que 
influências têm seu trabalho sob a perspectiva do desenvolvimento 
do processo educativo dos seus alunos? Como vem se dando a 
formação docente? Somente a boa vontade basta para realizar 
práticas inclusivas de educação? Os questionamentos são inúmeros, 
e considerando que as políticas de inclusão garantem acesso e 
permanência de todos os alunos nas salas de aula regulares, na 
formação do professor seria importante prever um preparo para 
lidar com a diversidade. 

Nota-se algumas impropriedades que vem sendo cometidas na 
forma de compreender e interpretar como se daria a formação 
de professores neste contexto, principalmente a formação 
do professor de educação especial. Falar de uma educação 
inclusiva que pressupõe, entre outras, a inserção de alunos 
com deficiência em classes comuns do ensino regular, é falar 
de uma pedagogia de suporte para que as diferenças não sejam 
meros pretextos para a não-aprendizagem. Assim, formar 
professores competentes e qualificados pode ser o alicerce 
para que se garanta o desenvolvimento das potencialidades 
máximas de TODOS os alunos, entre eles, os com deficiência 
(OLIVEIRA, 2004, p.2)

Cabe ao professor, não se preocupar com as rotulações e 
organizar práticas educativas que permitam aos alunos ajudarem 
uns aos outros nas soluções das dificuldades encontradas. Deve 
ser flexível nos seus métodos de avaliação, contribuindo para a 
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construção de uma escola de qualidade para todos, contribuindo 
para o aprimoramento do sistema escolar, no sentido de melhorar 
o acesso à educação das pessoas com necessidades educativas 
especiais. O princípio geral é o da igualdade de direitos, a questão 
da educação especial também precisa ser repensada como um 
conjunto de serviços e de recursos de apoio, orientados para a 
educação regular, em benefício de todos os aprendizes. 

 A inclusão educacional exige que o professor reconheça 
que as dificuldades escolares encontradas não devem focalizar o 
aluno como culpado, mas sim considerar as limitações existentes 
nos sistemas de ensino e nas escolas. O desafio implica numa 
nova visão de necessidades educacionais especiais das escolas, dos 
professores e de todos os recursos humanos que nela trabalham. O 
professor deve pesquisar e se atualizar a respeito das necessidades 
educacionais de seus alunos, a ponto que possa planejar suas aulas 
e desenvolver práticas pedagógicas verdadeiramente inclusivas, de 
modo a atender a todos e a cada um valorizando o trabalho na 
diversidade entendida como um recurso e não como um obstáculo. 

As práticas avaliativas não devem ter o objetivo de rotular os 
alunos, estigmatizando-os ou segregando-os, mas necessariamente 
devem ter o objetivo de sinalizar as mudanças que precisam ocorrer 
para que o processo de ensino-aprendizagem seja efetivamente 
concretizado. Estes temas devem ser discutidos nas Secretarias de 
Educação, nas escolas durante as reuniões e planejamentos, nas 
universidades, na comunidade e por toda população, pois trata-se 
de um assunto que envolve toda a sociedade. Os currículos escolares 
devem ser adaptados de modo que atendam às necessidades de 
todos os alunos, provendo oportunidades que sejam apropriadas aos 
diversos tipos de habilidades, não o contrário como vem ocorrendo 
ao longo dos anos, quando os professores fazem o currículo e os 
alunos que devem se enquadrar nele.

Isso acontece, em parte, ao mito existente há muito tempo 
acerca da especialização das necessidades especiais que os 
fazem acreditar que a capacitação especializada é um requisito 
para a inclusão. Além disso, poucos professores tiveram a 



  173
Formação Docente no Brasil...

oportunidade de ensinar todas as crianças na sua comunidade 
local, porque alguns alunos foram enviados para escolas 
especiais ou para escolas independentes (MITTLER, 2003, 
p.184). 

De acordo com Mittler (2003), esta atitude não justifica 
a falta de oportunidades de capacitação que a grande maioria 
dos professores vem vivenciando, mas representa uma base para 
futuras oportunidades de desenvolvimento profissional sobre os 
fundamentos que já existem. A criação de oportunidades para 
capacitação não significa influenciar o modo como os professores 
se sentem com relação à inclusão. Os professores precisam de 
oportunidades para refletir sobre as propostas de mudança que 
mexem com seus valores e com suas convicções, assim como aquelas 
que afetam a sua prática profissional cotidiana. É importante que 
a educação inclusiva não seja vista apenas como um modismo ou 
uma inovação que em pouco tempo cairá no desuso. Este processo 
de implantação é lento, porém extremamente importante para que 
se tenha uma sociedade igualitária nos direitos e no exercício da 
cidadania.

3 Metodologia

Inúmeras técnicas podem ser aplicadas para a obtenção 
de dados em uma pesquisa qualitativa, com foco nos processos 
de produção de dados a partir de uma visão singular/unitária dos 
participantes envolvidos. Para estabelecer quais métodos utilizar, 
é preciso considerar, por exemplo, o problema de pesquisa, os 
objetivos, os sujeitos colaboradores e o local onde ocorrerá o estudo.

Sabemos que o questionário é um instrumento de critério 
quantitativo, desenvolvido cientificamente. Consiste em uma 
técnica aplicada com frequência para a obtenção de informações e 
pode abranger questões para atender as necessidades específicas de 
uma pesquisa, de modo que, se utilizado criteriosamente, apresenta 
elevado grau de confiabilidade.



174  
Formação Docente no Brasil...

 De acordo com Marconi e Lakatos (1999), o questionário 
tem o objetivo de coletar dados de um grupo correspondente. 
Composto por um conjunto de perguntas ordenadas conforme 
um critério predeterminado, ele tem a vantagem de atender a um 
determinado grupo de indivíduos de maneira simultânea.

A aplicação de questionários para a coleta de dados e 
desenvolvimento da pesquisa parte do princípio de que ele pode 
ser relevante na exploração inicial da investigação, visto que o 
instrumento serve ao levantamento de dados importantes para 
a sequência do trabalho e a delimitação do espaço e dos sujeitos 
pesquisados. 

Foram convidados a participarem do estudo, 5 professoras, 
que atuam como o Atendimento Educacional Especializado, 
atuantes nas escolas da Rede de Ensino de Ourinhos/SP. Os 
nomes das participantes foram referidos pela letra P, de professor, 
seguido de um número de referência pela ordem dos questionários 
respondidos, para que suas identidades não fossem reveladas.

Após sua aplicação, procedemos com o tratamento dos 
dados e seus resultados que poderão ser reconhecidos no capítulo 
a seguir.

4 Resultados e discussões

Ao considerar o objetivo de analisar a visão de professores 
da área de Educação Especial sobre o processo de inclusão de 
alunos com deficiência na Educação Básica, iniciamos a primeira 
pergunta do questionário sobre o perfil formativo dos professores, 
como também, seu tempo de experiência e função na área.

Na sequência são apresentados os resultados da pesquisa.
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1) Perfil Formativo

Professor Formação Tempo de 
Experiência Função

P1

Pedagogia e Pós Graduação em 
Educação Espacial, Pós Gradua-

ção em Alfabetização e Letramen-
to, Pós em Psicopedagogia.

9 anos
Professora de 
Atendimento 
Permanente

P2 Psicopedagoga 25 anos 
Professora 

de Educação 
Especial

P3
Pedagogia, Letras e Pós Gradua-
ção em Educação Especial, Pós 

Graduação em Libras
10 anos Professor de 

Libras

P4 Pedagogia com habilitação em  
Educação Especial. 05 anos

Professora de 
Atendimento 
Permanente

P5

Pedagogia com habilitação em 
Educação Especial, Pós Gradua-
ção em Psicopedagogia, Pós Gra-
duação em Deficiência Intelectual 

e Pós Graduação em Gestão 
Escolar

15 anos Psicopedagoga

Fonte: a pesquisa

De acordo com os resultados obtidos, todos os professores 
pesquisados possuem formação na área de Educação Inclusiva. Essa 
formação é essencial para o trabalho na área. Entretanto, conforme 
Alves (2009) relata, para uma educação inclusiva mais efetiva,

O importante não é só capacitar o professor, mas também 
toda equipe de funcionários desta escola, já que o indivíduo 
não estará apenas dentro de sala de aula. [...] Alguém tem por 
obrigação treinar estes profissionais. Não adiante cobrar sem dar 
subsídios suficientes para uma boa adaptação deste indivíduo 
na escola. Esta preparação, com todos os profissionais serve 
para promover o progresso no sentido do estabelecimento de 
escolas inclusivas. (ALVES, 2007, p.45-46).

Nessa perspectiva, o que se espera é que o corpo docente 
esteja preparado para o trabalho da inclusão educacional. Somente, 
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assim, pode ser “abandonada definitivamente as barreiras seletistas 
de aprendizagem” (SILVA, 2009, p.12).

Notamos ainda, que todos os entrevistados têm experiência 
vasta na área da Educação Especial, variando de 5 a 25 anos de 
experiência. A partir desse resultado, vale debater a importância da 
formação continuada.  

A formação inicial não dá conta de todos os desafios que 
o professor enfrentará ao longo da trajetória profissional. Essa 
qualificação é reforçada por Sant’Ana (2005) e Silva (2009). 
Sant’Ana (2005) argumenta uma adequação na formação docente e 
Silva (2009) reconhece que o progresso da inclusão educacional “só 
pode ter bons resultados se forem feitos por meio da qualificação 
profissional contínua”. Logo, a expansão dos cursos de capacitação 
será indispensável para a preparação dos educadores, ou aqueles 
que estão em frente processo de inclusão social. Assim, não deve 
ser descartável o uso de materiais, como também investimentos em 
tecnologias.

2) As principais dificuldades encontradas com o trabalho na 
Educação Especial
Professor Respostas

P1

Uma sala para acomodar o aluno quando se encontra agitado, 
trata-se de oferecer a todas as crianças com necessidades 

educacionais ou não, o direito a uma educação de qualidade, 
preparando-os para serem pessoas ativas dentro da nossa 

sociedade.

P2

Interação na sala entre aluno e professor, apoiar, compreender que 
temos de criar várias formas de ensinar. Acolher independente do 
aluno. Acima de tudo amar e respeitar sem preconceito. A palavra 

“inclusão” é um sinônimo de “amar”.
P3 Material adaptado

P4 Interação com os colegas e agressividade, A inclusão desses jovens 
é de fundamental importância para uma sociedade mais justa.

P5 Nenhuma
Fonte: a pesquisa
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No discurso da professora P1, é relatado que  há uma 
necessidade de uma sala para acomodar o aluno quando ele se 
encontra mais agitado, já P4 indagou a dificuldade da interação dos 
alunos com os demais, e ainda ressaltou a dificuldade de trabalhar 
a adaptação dos conteúdos. P5 expõe a dificuldade da interação na 
sala entre aluno e professor. Tais discussões deveriam ser debates no 
processo de formação continuada desses professores.

González et al (2002) defende que os processos de formação 
sejam capazes de contribuir para que os professores se formem 
como pessoas, que cheguem a compreender a sua responsabilidade 
no desenvolvimento da escola e que adquiram uma atitude reflexiva 
cerca de seu ensino. Para que isso aconteça aponta que.

Será necessário prestar uma maior atenção no contexto 
social, político e cultural da escola, com a finalidade de fazer 
o professor em formação compreender que a tolerância e a 
flexibilidade, diante das diferenças individuais, sejam do tipo 
que forem, deve ser uma forma de comportamento habitual na 
sala de aula, fortalecendo uma formação capaz de enfrentar os 
desafios de uma educação pluralista. Uma educação, em suma, 
que seja intercultural. (GONZÁLEZ et al, 2002,p. 247) 

Em concordância com a Política Nacional de Educação 
Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, os professores devem 
buscar metodologias diferenciadas para que os alunos com algum 
tipo de deficiência tenham as mesmas condições de aprendizagem 
que os demais, pois cada um, tem uma maneira diferente de 
aprender. Assim, o planejamento de metodologias diferenciadas 
nas aulas é indispensável para o despertar da aprendizagem e isso 
não apenas para alunos com deficiência, mas para todos os alunos. 
Paralelamente a isso, a LDB 9394/96, em seu artigo 59, aponta 
que a Educação Especial Inclusiva precisa elaborar “currículos, 
métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, 
para atender às suas necessidades” (BRASIL, 1996, p.19).

Em relação à inclusão da diferença nos currículos, os PCNs 
(BRASIL, 1997) apontam que é necessário considerar a diversidade 
e adequar os objetivos e os conteúdos, de forma a atender a 
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diversidade existente no país, levando em consideração, além das 
capacidades intelectuais do aluno, o conhecimento e as vivências 
de que ele dispõe. Tornam-se, assim, os interesses e as motivações 
dos alunos elementos essenciais na produção de uma educação de 
qualidade.

3) Benefícios da Educação Especial no Ensino Regular
Professor Respostas

P1 A inclusão com os demais alunos
P2 Conviver com as diversidades de cada um.
P3 A interação dos alunos com o deficiente e professores

P4 Aprendizagem e convivência com os demais, interação com os 
alunos

P5 A convivência com os demais, e aprendizagem qualificada
Fonte: a pesquisa

Percebemos que na visão dos professores, aceitar e aprender 
a conviver com a diversidade é o primeiro passo para a criação de 
uma escola de qualidade para todos. Esses fatos reforçam a percepção 
de que as políticas de inclusão devem ser adotadas, permitindo que 
uma parcela de alunos anteriormente excluída das demais, possa a 
partir daí fazer parte das escolas comuns ou regulares. 

Para Bauman (2007), o reconhecimento, normal para a 
maioria das pessoas, da carência e da necessidade de se aperfeiçoar 
e de continuar aprendendo se devem muito mais ao medo de ser 
deixado para trás do que a uma atitude consciente.

A inclusão questiona não somente as políticas e a organização 
da educação especial e da educação regular, mas também o próprio 
conceito de integração (MAZZOTA, 1996). Ela prevê a inserção 
escolar de forma radical, completa e sistemática. Todos os alunos, 
sem exceção, devem frequentar as salas de aula do ensino regular.

O objetivo da integração é inserir um aluno, ou um 
grupo de alunos, que já foi anteriormente excluído, e o mote da 
inclusão, ao contrário, é o de não deixar ninguém no exterior do 
ensino regular, desde o começo da vida escolar (SAHB, 2006). As 
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escolas inclusivas propõem um modo de organização do sistema 
educacional que considera as necessidades de todos os alunos e que 
é estruturado em função dessas necessidades.

Segundo Mantoan (2003), a inclusão demanda uma 
transformação de perspectiva educacional, visto que não alcança 
somente o alunado com algum tipo de deficiência, e que apresentam 
qualquer tipo de dificuldade em aprender, mas todos aqueles que 
adquirem insucesso corrente educativa geral. 

4) Principais falhas do Sistema Educacional sobre a Educação 
Especial

Professor Respostas
P1 O preconceito é a maior falha, falta de materiais.

P2

A educação inclusiva tem como objetivo inserir os alunos com 
necessidades especiais em salas do ensino regular com finalidade 

de evitar, de certa forma, o preconceito e discriminação pelos 
quais passam.

P3 A falta de materiais pedagógicos para crianças especiais.

P4

A inclusão é uma inovação, cujo sentido tem sido muito distorci-
do e um movimento muito polemizado pelos mais diferentes se-
guimentos educacionais e sociais. No entanto, inserir alunos com 
déficits de toda ordem, permanentes ou temporários, mais graves 
ou menos severos no ensino regular nada mais é do que garantir 

o direito de todos à educação e assim diz a constituição.
P5 A falta de recursos

Fonte: a pesquisa

Tanto a falta de recursos (P5) quanto à falta de materiais 
pedagógicos (P1, P3) foram mencionados dentre os entrevistados. 
A falta de recursos humanos, de materiais e de financiamento 
impede que o modelo de inclusão seja mais abrangente e adaptado. 
Segundo Costa (2010, p. 36), 

As escolas têm limitações ao nível de espaços de trabalho 
específicos e apropriados para disponibilizar os apoios 
especializados, [possuindo também] a insuficiência dos apoios 
financeiros disponibilizados aos alunos e às escolas, com 
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impacto muito expressivo na limitação do número de alunos 
a apoiar e no âmbito, duração, frequência e continuidade dos 
apoios prestados.

Nesse sentido, os entrevistados apresentaram respostas 
parecidas com as falhas discutidas nos debates teóricos do tema. 
Essas limitações existentes comprometem resultados efetivos da 
Educação Inclusiva. 

Quanto aos materiais, a seleção do material didático a ser 
utilizado no acompanhamento e apoio ao desenvolvimento do 
aluno com deficiência, para atender às necessidades identificadas 
na avaliação pedagógica, é outra tarefa que compete ao professor 
da educação especial. Alguns materiais podem ser produzidos pela 
equipe escolar.

A concepção da escola inclusiva é um projeto coletivo, que 
passa por uma reformulação do espaço escolar como um todo, desde 
espaço físico, dinâmica de sala de aula, passando pelo currículo, 
formas e critérios de avaliação.

Acreditamos que só com a execução de um projeto político 
pedagógico inclusivo é que caminharemos para a construção de 
uma escola inclusiva, pois acreditamos assim como Vale (1995) 
que projeto é capacidade humana de não aceitar a realidade como 
determinada e imutável, e, em contrapartida, estabelecer alvos e 
metas que transformem o contexto numa realidade mais adequada 
aos fins e desejos humanos.

Assim, o planejamento do professor da sala de recursos 
deve ter como parceira a equipe escolar, a partir daí se pensar em 
quais: as condições necessárias para o aluno acessar o conhecimento 
e incentivar a interação do aluno com os instrumentos e signos 
mais avançados; as atividades que partam do interesse dos alunos, 
que requeiram uma maior explicitação de temas ou conteúdos 
e utilização mediadora de instrumentos ou equipamentos que 
favoreçam a sua apreensão; os mecanismos de colaboração com 
os professores da própria escola ou demais profissionais que por 
ventura atendam o aluno; as orientações e elaboração de material 
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didático-pedagógico ou a utilização de outros materiais a serem 
utilizados pelos alunos com deficiência na classe comum.

No trabalho de apoio, a participação da família é 
imprescindível. Cabe também ao professor especializado conhecer 
os recursos disponíveis no município em que atua e, mais que isso, 
buscar possíveis parcerias, promover visitas educativas aos espaços 
públicos e oportunizar a vivência de situações nas quais os alunos 
possam desenvolver autonomia. Porém, não basta o professor e a 
família. É preciso contar com o envolvimento de toda a comunidade 
escolar.

5 Considerações finais

Como o tema proposto, foi possível concluir que a educação 
inclusiva vai além de garantir o acesso apenas por mudanças 
na estrutura física da instituição, nas formas de ingresso e nas 
mudanças no plano de ensino. Uma educação inclusiva, segundo 
a Política Nacional de Educação Especial, é uma ação política, 
cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito 
de todos estudantes de estarem juntos, aprendendo e participando, 
sem nenhum tipo de discriminação. A educação inclusiva constitui 
assim, um paradigma educacional fundamentado na concepção 
de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença de valores 
indissociáveis.

Compreende-se que o desafio colocado aos professores é 
grande e parte significativa destes profissionais não estão preparados 
para desenvolverem estratégias de ensino diversificado, valorizando 
as diferenças. Dessa maneira, percebe-se que a mudança de uma 
educação excludente para uma educação efetivamente inclusiva, 
não passará por um processo rápido. 

O sucesso das escolas inclusivas depende muito do 
comprometimento de todos os envolvidos neste processo, 
principalmente dos professores, que são os que desempenham um 
papel diretamente com os alunos. Leite e Aranha (2005), afirmam 
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que pensando em uma proposta de atuação a todos os alunos 
com qualidade, ou seja, num ensino pautado no atendimento à 
diversidade, a formação continuada pode constituir uma opção 
para que as mudanças qualitativas agregadas ao saber docente sejam 
refletidas no conhecimento dos alunos. 

Dessa forma, entende-se que a inclusão não é só uma meta 
a ser alcançada, mas uma jornada com um propósito. Durante o 
curso desta jornada, os professores vão construir e ampliar suas 
habilidades sobre as experiências que já possuem com o objetivo 
de alcançar todas as crianças e suas necessidades de aprendizagem. 

 Nesse sentido, notou-se que a visão dos professores sobre 
o processo de inclusão na rede regular ainda é falha. Os professores 
apresentaram a falta de recursos e materiais pedagógicos adequados 
ao trabalho. Como também a escassez de formação continuada dos 
docentes bem como distorções no entendimento no processo de 
inclusão.
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Capítulo 12

INCLUSÃO ESCOLAR: UM ESTUDO DOS 
JOGOS E BRINCADEIRAS TRADICIONAIS 

COMO FATOR COADJUVANTE NO PROCESSO 
DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL DA CRIANÇA 

COM TDAH NO CICLO 1 DO ENSINO 
FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL 

MANOEL JACINTHO COELHO, GOIÂNIA - GO

Tereza Borges de Jesus Rodrigues1

1 Introdução

A UNESCO apresenta como proposta da educação 
inclusiva que todos os alunos podem e devem estudar 

juntos, sem preconceito e discriminação, removendo todas 
as barreiras que impedem esse processo, seja de forma social, 
institucional, física e atitudinal. Nesse contexto, são abordado, 
também, os 4 pilares da Educação, que são: aprender a conhecer, 
aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. A OMS 
reforça, ainda, que as crianças com deficiências pertencem aos 
grupos que fazem parte de maior exclusão em todo o mundo. E o 
grande desafio do mundo é oferecer educação de qualidade e esse 
princípio faz parte do quarto objetivo proposto no Desenvolvimento 
Sustentável sobre Educação nas ações previstas para 2030. 

Em 1994 ocorreu, na Espanha, uma conferência mundial 
sobre Educação de Pessoas com Necessidades Especiais: Acesso 
e Qualidade, a qual reuniu 180 países e o Brasil estava presente. 
Foi assinada a Declaração de Salamanca. Essa Declaração teve 
como princípio sensibilizar governantes e classes políticas a 

1 Universidad de Desarrollo Sustentable; mestranda; terezaborgeslinda74@gmail.com
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oferecer educação de qualidade, eliminar barreiras que impeçam a 
aprendizagem, seja atitudinal, arquitetônica e funcional. 

As escolas de qualidade são espaços educativos de construção 
de personalidades humanas autônomas, críticas, espaços onde 
crianças e jovens aprendem a ser pessoas. Nesses ambientes 
educativos, ensinam – se os alunos a valorizar a diferença pela 
convivência com seus pares, pelo exemplo de seus professores, 
pelo ensino ministrado nas salas de aula, pelo clima sócio 
– afetivo das relações estabelecidas em toda a comunidade 
escolar – sem tensões competitivas, mas com espírito solidário, 
participativo. Escolas assim concebidas não excluem nenhum 
aluno de suas classes, de seus programas, de suas aulas, das 
atividades e do convívio escolar mais amplo. São contexto 
educacionais em todos os alunos têm possibilidade de aprender, 
frequentando o mesma e única turma. (MANTOAN, 2003, p. 
34).

De acordo com a proposta de educação inclusiva, fica 
evidente que os jogos e brincadeiras podem contribuir com essa 
ação, pois, de acordo com especialistas, essa atividade exerce um 
papel fundamental na vida das crianças e, por intermédio da mesma, 
a criança expressa seus desejos, conflitos, organiza e estrutura ideias 
por intermédio de ações imaginárias, relacionando com fatos da 
realidade. 

Para João Batista Freire (1989, p. 15):
A criança, especialista em brincar, cria atividades e se organiza 
em suas atividades corporais, porém, ao chegar na escola, é 
impedida de assumir sua corporeidade anterior. E mais, 
ela passa a ser violentada, através das longas horas que fica 
imobilizada na sala de aula. Isso vai contra o processo de vida 
de experiências e de desenvolvimento até então vivido.

Nesse aspecto, torna-se muito complicado retratar educação 
para o corpo, quando está oprimido, indesejado, ausente, intruso 
ou mesmo, como disse Platão, “o corpo é o cárcere da alma”. 
Para o aluno portador de TDAH, essa situação torna-se ainda 
mais difícil devido ao comportamento apresentado por ele como 
a impulsividade/hiperatividade apresentado por Mattos (2014): 
dificuldade em permanecer sentado quando solicitado, não 
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conseguir aguardar sua vez, parecer estar elétrico, falar demais, 
responder perguntas antes de serem concluídas,  correr ou subir 
nas coisas em situações inapropriadas.  Propomos aqui uma 
educação centrada no aluno, onde o ambiente seja humanizado e 
o processo de aprendizagem seja plural, participativo, solidário e 
acolhedor. Essa proposta educacional inclusiva é fruto do exercício 
diário da cooperação e da fraternidade, reconhecendo, assim, o 
valor das diferenças, da cidadania global e livre de preconceitos e 
discriminação. Esse é um direito constitucional do aluno.

Para Teresa Mantoan (2003, p. 32) 
A inclusão é uma inovação que implica um esforço de 
modernização e de restruturação das condições atuais de 
nossas escolas (especialmente as de nível básico), ao assumirem 
que as dificuldades de alguns alunos não são apenas deles, 
mas resultam, em grande parte, do modo como o ensino é 
ministrado e de como a aprendizagem é concebida e avaliada.

O Transtorno do Déficit de Atenção e hiperatividade  
(TDAH), segundo a Organização da Saúde (OMS), é um transtorno 
que apresenta como características básicas a desatenção, agitação 
e impulsividade, podendo estar associadas às comorbidades como 
ansiedade,depressão e problemas emocionais, como fobia social, 
baixa autoestima. A Associação Brasileira do Déficit de Atenção 
(ABDA) (2016) reforça, ainda, que o índice de crianças que 
apresenta esse transtorno no Brasil varia de 5 a 8%, com grande 
influência genética. Existem 3 tipos de TDAH: 1 predominante 
desatento, 2 predominante hiperativo/impulsivo e o 3 combinado 
(desatento, hiperativo e impulsivo). As meninas apresentam como 
predominância o tipo desatento e, devido a esse tipo  não atrapalhar o 
ambiente escolar, o diagnóstico acaba sendo tardio. O diagnóstico é 
realizado de forma clínica, sendo que deverão apresentar-se o mesmo 
comportamento em dois ambientes diferentes, como na escola e na 
família. O TDAH é um transtorno reconhecido mundialmente em 
diferentes culturas, níveis econômicos, escolaridades e constado no 
CID.

De acordo com Mattos (2014, p. 18)  
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É reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 
que publica a lista de todas as doenças existentes. O 
TDAH permanece como sendo um diagnóstico com forte 
embasamento cientifico, diagnosticado em países muito 
diferentes culturalmente (como Irã, Estados Unidos, China, 
Brasil, México, tec.) Veja o posicionamento da Associação 
médica Americana, uma das mais rigorosas e influentes do 
mundo, disse a respeito do TDAH em 1998. O TDAH é um 
dos transtornos mais estudados na medicina e os dados gerais 
sobre sua validade são muito mais convincentes que a maioria 
dos transtornos mentais e até mesmo que muitas condições 
médicas.  

Grillo e Silva (2014) reforçam que esse transtorno aparece 
em idade muito precoce, porém torna – se mais evidente na fase 
escolar. A criança parece estar sonhando acordada, fica elétrica, 
não presta atenção nas brincadeiras, dispersa, interrompe a fala 
do outro e também apresenta dificuldade de permanecer sentada 
quando solicitada. De acordo com Mattos (2014, p. 58 - 59) o 
TDAH causa vários prejuízos na vida da pessoa, como na atenção, 
impulsividade, hiperatividade e emocional.

- Capacidade de manter atenção;

- Capacidade de se estimular sozinho para fazer as coisas;

- Capacidade de manter essa estimulação ao longo do tempo, 
sem “perder o gás” (sem perder a energia e o interesse);

- Capacidade de planejar, estabelecer objetivos a serem 
atingidos sequencialmente;

- Capacidade de verificar ao longo do tempo se os planos estão 
saindo conforme o desejado e modifica – los se for o caso;

- Capacidade de controlar a movimentação corporal, os atos 
motores.

- Capacidade de controlar impulsos.

- Capacidade de controlar as emoções e não permitir que elas 
interfiram muito no que se está fazendo.

- Memória depende da atenção.
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Mattos (2014) afirma que crianças com esse transtorno 
apresentam maior índice de divórcio entre os pais, frequência de 
acidentes, reprovações, expulsões, abandono escolar, incidência de 
abuso de álcool e drogas e, no final da adolescência, aumenta a 
incidência de ansiedade e depressão. Quanto ao tratamento, sugere 
medicamento e terapia comportamental e apresenta, também, 
algumas orientações de como lidar com o TDAH no dia dia: ser 
claro e objetivo na comunicação, com frases curtas e simples; fale 
olhando nos olhos da criança; realize leitura em voz alta e repeça as 
partes mais relevantes, faça lembretes das atividades importantes, 
uso de agendas, para melhorar a socialização, realize Treino de 
Habilidades Sociais, sente na primeira cadeira afastada  da janela 
e da porta.

3 Emoção na concepção de Wallon e Libânio

Segundo Wallon,  a inteligência amplia após o emocional, 
pois a emoção norteia a vida do ser humano. Como exemplo, a 
satisfação em realizar, produzir coisas que estimamos e a insatisfação  
em produzir aquilo que não contemplamos. Ficou claro que a 
função psicológica está relacionada à função biológica e orgânica e, 
por intermédio dela, estimula – se o  processo do desenvolvimento 
humano. O desenvolvimento do pensamento infantil está ligado ao 
amadurecimento do sistema nervoso e aos problemas ocasionados, 
seja por fatores externos e internos, conflitos, organização e 
estruturação do pensamento e o ambiente social em que a criança 
está inserida, também poderá influenciar neste contexto. Outro 
fator importante no desenvolvimento da criança é  o ato motor, 
pois, por intermédio dele, a criança articula ao estágio emocional 
com os adultos, incentiva outras tarefas como, por exemplo, a 
comunicação (oral, expressão facial, corporal), experiencia  o 
mundo imaginário e o mundo real, aprendendo por imitação. A 
afetividade e a emoção consideradas como elementos relevantes 
do desenvolvimento humano, exercitando importante papel no 
desenvolvimento da pessoa. É por intermédio  da afetividade 
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e da emoção que o ser humano apresenta suas inspirações e 
desejos. À medida que a criança cresce, aparecem outros meios de 
comunicação e, consequentemente, diminui as ações motoras. Para 
Wallon, o afeto e a emoção fazem parte do denvolvimento básico 
do ser humano. A ação motora, a formação do Eu e as alterações dos 
estágios caracterizam - se por diferentes tipos de comportamento, 
novas maneiras de pensar, relacionar com o meio social em que está 
inserido e, consequentemente, evolução do  processo emocional 
(TAILLE; OLIVEIRA; DANTAS, 2019).

A figura do professor representa grande contribuição na 
formação dos aspectos socioemocionais da criança,  por meio do 
vínculo afetivo (aluno/professor/aluno), do diálogo, relacionando 
– se com os combinados realizados em sala de aula. Nesse contexto, 
o educador  articula o respeito mútuo entre meio social, a ordem 
no sentido de organização e orientação referente ao cumprimento 
das regras preestabelecidas, sendo claro e objetivo do que se espera 
do aluno, objetivando, assim, a autonomia, independência  e 
autoconfiança. Esse processo é fundamental para aprendizagem . 
A função do professor é tornar o aluno emancipado, pois cada  ser 
é unico e apresenta suas particularidades e liberdades, devendo ser 
adequado conforme o meio em que está inserido e, para resolução de 
conflitos, a ferramenta importante é o diálogo. (LIBÂNEO, 1994). 
Para ambos autores de diferentes épocas e localização defendem 
que cada ser é único e apresenta suas particularidades sendo que  
o processo de amadurecimento emocional estão interligados com 
fatores internos, externos e afetivo.

4 Jogos e brincadeiras

Brincar é coisa séria! Faz parte do desenvolvimento global 
da criança. É tão importante quanto dormir, descansar, alimentar, 
tomar água, entre outros. Nos dias atuais, dificilmente encontra-se 
crianças brincando nas ruas, parques, clubes ou mesmo nas escolas 
de amarelinha, pique pega, pique esconde, três marinheiros, barra 
manteiga, bola de gude, entre outras. Essas brincadeiras foram 
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substituidas por vídeo game, jogos tecnológicos, filmes e séries de 
televisão. As brincadeiras tradicionais  ficaram no baú, desvalidas, 
vistas sem importância. Em consequência disso, as crianças estão se 
tornando individualistas, obesas, de baixa tolerância às frustrações, 
ansiosas, deprimidas e apresentando, também, isolamento social:

De acordo com Instituto de Pesquisa Social da Universidade de 
Michigan (USA), 50% das pessoas cedo ou tarde desenvolverão 
um Transtorno psíquico como: depressão, fobias, síndrome do 
pânico, estresse pós traumático, ansiedade, psicoses, alcoolismo 
e fármaco dependência (CURY, 2015, p. 20).

Diante do exposto, apresenta-se como proposta a inserção 
dos jogos e brincadeiras para que possa fazer parte da infância das 
crianças como medida preventiva das doenças causadas devido 
à modernidade da era digital e, para que essa projeção se torne 
realidade, seria necessário, nos diversos ambientes sociais, além da 
escola,  promover e incentivar as brincadeiras e jogos envolventes. 

Será abordado aqui a diferença entre jogos e brincadeiras. 
Os jogos apresentam regras e estruturas estabelecidos e com caráter  
competitivo, aproximando – se  da vida social do adulto. Já na 
brincadeira, a criança tem liberdade de modificar as regras, ou seja, 
a própria criança pode alterá-la a qualquer momento de acordo 
com o objetivo da brincadeira vivenciada por ela.

Para Piaget (1978) apud Figueiredo (2009):
Jogo é toda atividade lúdica infantil, e classifica os jogos 
de acordo com a complexidade de suas estruturas: jogo de 
exercícios (não supõe qualquer técnica particular), jogo 
simbólico (implica representação de um objeto ausente) 
e o jogo de regra (supõe relações sociais ou individuais). 
Brincadeiras possuem regras definidas pelas próprias crianças, 
enquanto o jogo tem regras definidas (oficialmente), mas do 
jeito do adulto jogar.

Hamze (2020) define jogo como uma atividade lúdica que 
apresenta características próprias na construção de regras e que, 
durante a sua prática, envolve momentos de imaginação e fantasia 
num determinado tempo, espaço e contexto social. No aspecto do 
contexto social, ele simboliza o papel do homem na sociedade
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Quando a criança está brincando, estimula – se o mundo 
da imaginação, fantasia, imitação e cumprimento das regras e esses 
aspectos estão interligados ao mundo do trabalho, do papel social 
do homem como sujeito social, sendo que esse   processo faz parte 
da construção histórica e cultural da humanidade. Nesse contexto, a 
escola exerce um papel fundamental, sendo instrumento importante 
nas mudanças sociais. Através da participação da criança nos jogos e 
brincadeiras, por meio da ação – reflexão – ação, possibilita-se que 
o educando compreenda o aspecto do jogo nos contextos cultural, 
politico, econômico e social. O jogo pode ser trabalhado como 
conteúdo ou instrumento de mudanças na formação humana e 
também no contexto sociohistórico da humanidade (HAMZE, 
2020).

5 Formulação do problema

O grande desafio da sociedade é oferecer educação 
de qualidade dentro da diversidade. De que forma os jogos e 
brincadeiras podem ser utilizados como ferramenta de inclusão nas 
escolas? A presente pesquisa tem como objeto as influencias dos 
jogos e brincadeiras no processo emocional da criança com TDAH 
no ciclo I (1° ao 3°ano) do desenvolvimento humano, aluno da 
rede municipal de Goiânia, da Escola Municipal Manoel Jacintho 
Coelho, localizada no setor Jardins do Cerrado 6, área periférica 
da cidade. O aluno tem 8 anos e cursa o terceiro ano, no período 
vespertino e é residente no setor da unidade escolar. 

 Nesse contexto, o estudo foca na pesquisa de jogos e 
brincadeiras no contexto emocional, tendo a temática educação 
especial na pespectiva da inclusão como objeto de estudo o 
educando portador de TDAH. Isso é visivel em função de vários 
estudos feitos e publicados acerca das experiências no Brasil e no 
mundo. No entanto, discutir a temática do TDAH dentro do 
contexto de aprendizagem no mundo contemporâneo é um grande 
desafio.
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Marcolino et al. (2014), em seu estudo bibliográfico, 
concluiu que para a Teoria Histórico-Cultural do Jogo, é a base de 
uma educação na infância, sendo uma atividade norteadora  e deve 
estar inserida nas esferas de vida da criança, social e humana. 

6 Objetivos

Analisar os jogos e brincadeiras tradicionais como fator 
coadjuvante no processo da inteligência emocional da criança com 
TDAH no ciclo 1 do Ensino Fundamental na Escola Municipal 
Manoel Jacintho Coelho, Goiânia – GO. 

 Objetivos específicos da investigação: 
- Conhecer os fundamentos das orientações curriculares e 

da escola sobre a inclusão;
- Caracterizar o perfil do aluno com TDAH;
- Descrever as concepções dos professores, coordenadores e 

família sobre os processos formativos da inclusão escolar com jogos 
e brincadeiras;

- Caracterizar os jogos e brincadeiras e as práticas pedagógicas 
com alunos;

- Identificar as aprendizagens do aluno que participa do 
processo formativo da inclusão escolar;

- Determinar tensões e conflitos dos processos formativos 
na inclusão escolar.

7 Justificativa da pesquisa

 A escolha do tema foi realizada devido à minha experiência 
educacional na Educação Física Escolar, no Ciclo 1, e também em 
Educação Física Adaptada, com alunos que apresentam Transtorno 
Global de Desenvolvimento (TGD), deficiências física, motora, 
intelectual, visual, TDAH e/ou deficiências múltiplas. Outro fator 
relevante é o fato de eu ser mãe de uma criança de 10 anos de 
idade diagnosticada com TDAH e devido ao trabalho de jogos e 
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brincadeiras, a mesma apresentou evolução significativa nas áreas 
cognitiva, comportamental, social e emocional. 

Nos dias atuais, são raras as cenas de crianças brincando 
nas ruas, parques, clubes ou mesmo nas escolas de Amarelinha, 
Pique Pega, Três Marinheiros, Barra Manteiga, bola de gude, 
pular corda entre outras. Essas brincadeiras deram origens aos 
jogos tecnológicos, tabletes, celulares, filmes e séries na televisão. 
Tudo aquilo relacionavam a essas tradições, ficaram esquecidas, 
abandonadas, consideradas como inúteis. Em consequência 
disso, as crianças estão se tornando individualistas, obesas, baixa 
tolerância as frustrações, deprimidas, anti social e sem autonomia 
e independência. Em se tratando das crianças com TDAH, os 
transtornos são ainda maiores, em razão da especificidade desse 
diagnóstico (desatenção, impulsividade e agitação motora).  

Esse projeto é de grande relevância social pois o mesmo 
apresenta proposta educação que visa trabalhar a inclusão 
educacional com linha humanística, na qual todos se beneficia, tanto 
os alunos ditos normais porque aprendem a conviver e valorizar as 
diferenças, respeita o limite e potencialidade dos colegas e os alunos 
que pertencem a inclusão também se beneficia por conviver com 
seus pares. Esse é um dos princípios fundamentais da Educação 
Inclusiva, sem deixar de mencionar que 5% da população, segundo 
a OMS, apresenta quadro de TDAH e em comparando com o total 
do número da população está estatística representa uma grande 
quantidade.

 Nesse aspecto, abordaremos a contribuição dos jogos e 
brincadeiras como fator coadjuvante na inteligência socioemocional 
do aluno que apresenta esse transtorno no Ciclo 1, lembrando 
que o processo de ensino e aprendizagem ser realizado de forma 
acadêmica, estrutural, funcional e socioemocional. 
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8 Riscos e benefícios

Os riscos da pesquisa são mínimos e não são previsíveis, pois 
se trata de aplicações de questionários aos participantes. Desse modo 
a quebra de sigilo, ainda que involuntária e não intencional, é um 
risco que será reconhecido e prevenido, informado ao participante 
no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido- TCLE/TALE no 
momento da assinatura. 

 Os benefícios são admissíveis indiretos aos participantes, 
por ser um tema relevante, pois, abordaremos a contribuição dos 
jogos e brincadeiras como fator coadjuvante na inteligência sócio 
emocional do aluno que apresenta esse transtorno no ciclo I, 
lembrando que o processo de ensino e aprendizagem será realizado 
de forma acadêmica, estrutural, funcional e socioemocional.  

9 Metodologia

 A mostra constituiu – se de uma criança de 08 anos de 
idade, do sexo masculino, diagnosticado com TDAH. O estudo foi 
realizado na Escola Municipal Manoel Jacintho Coelho, Goiânia 
– GO. Para realização da pesquisa, foi solicitada autorização 
da escola, participação da professora regente, coordenação 
pedagógica, contribuição da professora do AEE, entrevista com a 
mãe e autorização do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE), aprovação do pre-projeto pelo Departamento Pedagógico 
de Inclusão da Secretaria Municipal de Goiânia e também, aprovação 
do projeto pelo Comitê de Ética. Foi apresentado o cronograma de 
atividades  para a mãe da criança, professora regente, professora 
coordenadora e direção da escola.

Quanto ao tipo de pesquisa, foi utilizado o método 
qualitativo, bibliográfico, estudo de um caso e também pesquisa-
ação. Em relação à utilização das técnicas, foi realizado questionário 
com dez perguntas abertas, elaboradas de acordo com os objetivos  
propostos referente a investigação, a fim de serem analisadas e 
posteriormente aplicadas. As fontes pesquisadas para a elaboração 
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das perguntas foi  bibliográfica, voltada ao contexto de jogos e 
brincadeiras, emoção e TDAH. Contei com a contribuição de 3 
psicólogos do Programa Realitar da Vila São José Bento Cottolengo 
Trindade - GO  na organização e estruturação das perguntas. 
Quanto à validação das técnicas, aconteceu primeiramente por dois 
doutores especialistas em pesquisas, que avaliaram os instrumentos 
de coleta de dados, sendo eles Professor Doutor Leopoldo Briones 
Salazar e pela Professora Doutora Gilvone Furtado Miguel.

10 Perfil do sujeito da pesquisa

Família: A mãe relata que a gravidez não foi planejada, 
transcorrida normalmente, parto cesariana, com 40 semana de 
gestação, não trabalhava e a criança nasceu com 48 cm e 2 kg e 900 
gramas. Amamentou até os dois anos e meio e parou por vontade 
própria da criança. Quanto ao desenvolvimento psicomotor, 
engatinhou com 10 meses, andou com um ano e um mês e falou a 
partir de um ano de idade. Quando a criança estava com 4 anos de 
idade, a mãe teve outra gestação. A criança sentiu ciúmes da chegada 
do irmão e brincam muito pouco. Segundo o relato da mãe, isso 
ocorre devido à diferença de idade e os gostos não condizem. A 
criança tem muita afinidade com o pai e a mãe acredita que,  por ele 
ser permissivo e isso provoca muito em conflito em casa por terem 
opinião diferente quanto à educação do filho. A mãe relatou para 
evitar os conflitos no ambiente familiar, parou  de emitir opinião, 
deixando a responsabilidade da educação do filho ao pai e justifica 
ainda, que o pai é mais velho e tem mais experiencia de vida. O pai 
da criança trabalha em um borracharia próximo da sua residência e 
o filho permanece junto com ele no trabalho no momento em que 
não está na escola

Escola: A familia do sujeito da pesquisa é assídua no 
ambiente escolar, comparecendo todas as vezes em que é solicitada. 
O aluno apresenta ótimo nível cognitivo, especialmente no 
que refere-se à resolução de cálculos matemáticos, porém tem 
dificuldade em concluir tarefas. Além disso, é impaciente no ato 
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de realizar leitura e produção de escrita, apresenta pouca atenção, 
é disperso e deambula pela sala de aula, mexendo com os colegas 
e atrapalhando no rendimento escolar dele e dos demais. Quando 
realmente se propõe a realizar as atividades propostas, apresenta 
bons resultados.

O projeto foi desenvolvido da seguinte forma:

Tabela 6: Cronograma das aulas de educação física do primeiro trimestre de 2020.

Mês Região Dia Atividades

Janeiro

Introdução 31 Apresentação da ementa e trabalho de pesquisa 
para os alunos realizarem com seus responsáveis 
(nome de uma brincadeira realizada pelo seu 
responsável quando tinha a idade da criança.

31 Apresentação dos alunos referente a pesquisa 
feita pelos seus responsáveis (brincadeira de sua 
preferência quando tinha a idade da criança.

Fevereiro Região Sudeste 04 Corre cotia 

06 Barra – manteiga

Região Centro 
Oeste

11 Pique cores

13 Pato, pato, ganso

Região 
Nordeste

Região Norte

18 Pular corda 

20 Gato e rato

27 Amarelinha em caracol

Março Região Sul 03 Pega corrente e pular elástico

Nacional/
internacional

05 Queimada

10 Amarelinha

Cultura 
Indígena

12 Peteca

Fonte: Elaborada pela autora.
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11 Resultados e discussões

O projeto teve inicio dia 31 de janeiro de 2020 e encerrou-
se dia 13 de março de 2020, totalizando 12 aulas, duas vezes por 
semana, com duração de uma hora, seguindo a sequência didática: 
primeiro momento com duração de 10 minutos (acolhida, 
chamada, lembrar os combinados, tomar àgua e ir ao banheiro); 
segundo momento com duração de 10 minutos (aquecimento/
alongamento); terceiro momento com duração de 30 minutos 
(atividade programada de acordo com o objetivo proposto); quarto 
momento com duração de 10 minutos (volta calma: alongamento 
ou comentário da aula). Quanto a participação, interesse do aluno 
nas atividades proposta acima, ele se identificou com as brincadeiras 
que realiza movimento constante como: queimada, pique  cores, 
amarelinha, pega corrente e pular corda, porém apresentou 
dificuldade em aguardar sua vez na fila.

A partir de 15 de março de 2020, foram suspensas as 
aulas presenciais  devido à pandemia ocasionado pela COVID 
19, portanto o projeto foi avaliado nesse período. De acordo com 
os cortes temporais da BNCC, a primeira unidade temática a ser 
desenvolvida são os jogos e brincadeiras. Quanto aos riscos da 
pesquisa são mínimos, sem previsibilidade. Quanto aos benefícios, 
são admissíveis indiretos aos participantes, por ser um tema 
relevante, pois abordaremos a contribuição dos jogos e brincadeiras 
como fator coadjuvante na inteligência socioemocional do aluno 
que apresenta esse transtorno no ciclo I, lembrando que o processo 
de ensino e aprendizagem será realizado de forma acadêmica, 
estrutural, funcional e socioemocional.

12 Conclusão

Desse modo, acredita-se que a comunidade científica possa 
se apropriar do processo aqui desenvolvido, levantando a bandeira 
pela conscientização da importância de jogos e brincadeiras como 
fator coadjuvante no processo emocional não somente ao aluno 
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portador de TDAH mas também a toda comunidade, reforçando 
que a escolha para o tratamento deste transtorno além dessa 
atividade, é importante avaliar o uso de medicamento e também 
terapia psicológica, pois a proposta dos jogos e brincadeiras 
tradicionais exerce a função de coadjuvante. Outro relevante 
observado na pesquisa é que o trabalho apresentou metodologia 
com estruturação, previsibilidade e rotina e foi analisado que 
durante três momentos por motivo interno da escola, teve-se que 
ministrar aula na sala do luno da pesquisa e o mesmo aprentou 
comportamento físico e emocional desestabilizado e pôde-se 
concluir que o ambiente e sua organização e estruturação também 
fazem parte do controle emocional dessa criança.

Acredita-se, ainda, que conseguimos alcançar os desafios 
propostos nesta pesquisa. Consolidamos, também, nossa 
concepção de aprendizagem significativa prazerosa no campo da 
educação física, por isso se clama que o processo de aprendizagem 
emocional se torne cada vez mais lúdico e o ensino cada vez menos 
tradicional. Este estudo proporciona o debate e a reflexão dos 
agentes construtores do conhecimento, permitindo repensar o 
processo de ensino aprendizagem em nossas escolas, procurando 
construir um contexto educativo que seja qualitativo, participativo, 
dialógico e interativo, pois sempre é tempo de aprender, ensinando 
com alegria, afeto, diálogo, prazer, cooperação e interação no 
âmbito educacional.
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