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Esta é uma publicação de Anais de resumos expandidos de caráter científico 
e tem por objetivo registrar a história e os trabalhos apresentados no Progra-
ma Rede de Saberes do Polo UAB Florianópolis nos anos de 2018 e 2019. A 
obra é fruto da parceria estabelecida entre os profissionais da área de Edu-
cação, Saúde, Tecnologia, Psicologia e demais profissionais da comunidade 
de Florianópolis e microrregião. Compõem-se de 53 resumos com temáti-
cas diversificadas e resulta de pesquisas acadêmicas em nível de graduação 
especialização, mestrado e doutorado, bem como, relatos de experiência. O 
Programa Rede de Saberes, do Polo UAB Florianópolis, vinculado à Diretoria 
de Gestão Escolar é uma ação formativa inovadora, implementada pela Se-
cretaria Municipal de Educação com o intuito de fomentar o debate científico 
de forma democrática por meio da formação continuada pública e gratuita.
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PREFÁCIO

Quando recebi a “missão” de escrever o prefácio desta obra, logo me veio o peso da res-
ponsabilidade.

Pois bem, aceitei com honra e ansiedade o desafio. Escrever também é um dos meus 
maiores prazeres, em constante desenvolvimento e aprimoramento.

Como Administrador seria mais fácil desenvolver um planejamento estratégico, inserindo 
o resultado científico do Programa Rede de Saberes do Polo UAB de Florianópolis – SC do 
que preparar um prefácio.

Ao ler os 53 resumos, resgatei momentos de minha trajetória de estudante/professor/ 
estudante, durante meu caminhar no ensinar e aprender.

Quando conclui a leitura deste livro, percebi que eu já tinha familiaridade com muitos dos 
temas, pois estão presentes no dia a dia do professor na escola, na sala de aula, na gestão 
escolar, enfim, temas que fortalecem a educação, entretanto, me impressionei com o fato 
de esta leitura abrir tantos questionamentos sobre assuntos relevantes em nossas vidas, 
bem como no nosso cotidiano profissional. Não somente os questionamentos, mas também 
agregou muito aprendizado, a partir de indagações que circulam no meio acadêmico desde 
sempre, sem perder o fôlego pedagógico.

Fiquei realizado, porém com um incômodo ao término de cada resumo: Terminei, e ago-
ra? Queria que fosse além, preciso de uma continuação, tenho que esclarecer muito do que 
li e agora pairam dúvidas. Muitas delas eu não conseguiria resolver nem mesmo com apoio 
de especialistas, e é por isso que as provocações são importantes, pois causam um grande 
desejo em seguir em frente, ler, ler e ler para desvendarmos muitos temas.

Nesta direção a UAB – Universidade Aberta do Brasil tem desempenhado um extraordiná-
rio e relevante papel, transformando positivamente o pensar e o agir na direção de fortale-
cer os pilares da educação, promovendo uma rica reflexão que, na perspectiva da formação 
continuada, joga luz sobre as questões de uma pedagogia e de uma didática – orientando, 
em especial, os profissionais da educação com dedicação a rede pública, debruçando-se so-
bre a realidade concreta, procurando explorar as possibilidades e superar os limites enfren-
tados cotidianamente pelos professores.
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Dessa maneira, vamos ao encontro da preocupação dos professores da rede com as no-
vas formas de ensinar que propiciem efetivamente a aprendizagem e alcancem os objetivos 
planejados / desejados.

O trabalho das organizadoras Andréa do Prado Felippe, Maria Eugenya Ferreira Pinto 
Durieux e Maria Letícia Naime Muza representam nesse contexto uma contribuição extre-
mamente relevante.

As organizadoras tomaram como referência a prática em diversas áreas do ensino, do co-
nhecimento e partilham os resultados de investigações, intervenções no sentido de oferecer 
subsídios para a melhoria da qualidade do professor e do estudante.

A organização dos temas delimitam a fidelidade das ideias de que o importante nas aulas 
é levar os estudantes muito além da sala em que são ministradas, as organizadoras estimu-
lam muito a reflexão, a partir dos resumos apresentados.

É importante chamar a atenção para o esforço de superar a tendência tecnicista e de 
desenvolver um processo dialético de trabalho, rompendo com a velha ideia de dar aulas 
– difundindo a concepção de fazê-las junto com os alunos, de maneira dinâmica e criativa, 
num movimento em que os saberes, como afirmam as organizadoras quando desejam que 
a publicação seja útil aos leitores e represente um panorama das pesquisas científicas e dos 
relatos de experiências docentes das mais variadas áreas e linhas de investigação, contri-
buindo sobremaneira para a formação continuada pública e gratuita para a comunidade 
educativa de Florianópolis e microrregião.

E eu, desejo que estes resumos aqui organizados possam ser realmente socializados, 
criados e recriados na linha de frente, nas salas de aulas de nossa rede.

Enfim, eis a questão, vamos qualificar nosso tempo lendo estes resumos?

Sem dúvida, pois o tempo de leitura, de conhecimento é tempo de vida, e o tempo se 
vive! Deleite-se com as dúvidas. Não se intimide! Perguntas geram conhecimento.

Uma das melhores formas de se viver o tempo é ao lado de um bom livro. Aproveite! Viva 
seu tempo com esta ótima leitura!

 

Maurício Fernandes Pereira 
Secretário Municipal de Educação de Florianópolis
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Com muita satisfação, apresentamos ao público em geral, os Anais de resumos expan-
didos do Programa Rede de Saberes 2018-2019, promovido pelo Polo da Universidade 
Aberta de Florianópolis, vinculado à Diretoria de Gestão Escolar da Secretaria Municipal 
de Educação - SME.

O programa tem por objetivo promover ações formativas que se voltem para o 
atendimento da Meta 16 do Plano Municipal de Educação de Florianópolis, no sentido 
de “[...] garantir a todos os profissionais da educação formação continuada em serviço, 
considerando necessidades, demandas e contextualização dos sistemas de ensino”; 
ampliar a disseminação de pesquisas de graduação e pós-graduação da SME e institui-
ções conveniadas e, incentivar o protagonismo de graduados, especialistas, mestres 
e doutores como ministrantes de cursos em formato de oficinas, palestras, relatos de 
experiência, comunicação oral, entre outros. 

Em 2018, em seu primeiro ciclo, o Programa Rede de Saberes contemplou 10 trabalhos 
sobre a temática Tecnologia da Educação, com cinco relatos de experiência e 5 oficinas e 
contou com a participação de especialistas da área, vinculados ao Polo UAB Florianópolis. 

No segundo ciclo, no ano de 2019, o programa contou com a parceria de ministrantes 
vinculados à Secretaria Municipal de Educação, bem como, de Instituições Públicas de 
Ensino Superior – IPES – e demais profissionais do município e microrregião. As ações 
formativas foram realizadas semanalmente, no período noturno, entre os meses de 
março a novembro.  Neste período, foram apresentados 168 trabalhos com temáticas 
diversificadas: Alfabetização e Letramento, Artes e Movimento Corporal, Avaliação Edu-
cacional, Ciências da Natureza, Ciências Sociais, Coaching Educacional, EJA, Educação 
Infantil, Educação Especial, Educação Integral, Gestão Educacional, Línguas, Matemática, 
Oratória para educadores, Processo Legislativo, Saúde, Tecnologia na Educação, entre 
outras. 

Estes Anais reúnem 53 (cinquenta e três) resumos expandidos. Salientamos que o envio 
dos resumos pelos ministrantes/autores foi facultativo, motivo pelo qual, configura-se tal 
monta.

Desejamos que a publicação seja útil aos leitores e represente um panorama das pes-
quisas científicas e relatos de experiência docente das mais variadas áreas e linhas de in-

APRESENTAÇÃO
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vestigação que contribuíram sobremaneira para a formação continuada pública e gratuita 
para a comunidade educativa de Florianópolis e microrregião.

Agradecemos a todas as pessoas que participaram do Programa Rede de Saberes do 
Polo UAB Florianópolis ao longo desses dois anos. Agradecemos ao Secretário Munici-
pal de Educação Maurício Fernandes Pereira e à Diretora Fabrícia Luiz Souza, pelo apoio 
irrestrito e incentivo em todas as etapas do programa. Agradecemos aos ministrantes, 
em sua maioria, colegas da Rede Municipal de Educação que aceitaram o nosso convite e 
promoveram discussões de altíssima qualidade. Agradecemos, em especial, aos ouvintes, 
participantes assíduos nos encontros de formação, profissionais da SME, que apesar do 
cansaço ao final do expediente, iniciavam um terceiro turno, ávidos por interagir e presti-
giar as discussões. Agradecemos também, com muito carinho, aos integrantes da equipe 
Polo UAB Florianópolis pela organização e parceria em todos os eventos do programa. A 
todos e a todas a nossa gratidão.

Andréa do Prado Felippe, Maria Letícia Naime Muza 
 e Maria Eugenya Ferreira Pinto Durieux
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O ENSINO DA MATEMÁTICA NO PRIMEIRO CICLO DO ENSINO BÁSICO:  
A APROPRIAÇÃO DO SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL – ESTUDO DE 
CASO

Adriane Carmen Biondo, Me.1 

Prof. Orientador Rui Trindade, Dr.2

RESUMO

No âmbito do Mestrado em Ciências da Educação, desenvolveu-se um estudo com o obje-
tivo de compreender a gestão do processo do ensino da Matemática no primeiro ano do 
Ensino Básico. O quadro teórico pauta-se na compreensão da escola como uma instituição 
de socialização cultural que ao proporcionar a possibilidade dos seus alunos realizarem 
aprendizagens significativas proporciona, concomitantemente, a possibilidade de se de-
senvolverem como pessoas que, para aprender, colaboram com outras pessoas, tomam 
decisões, avaliam-se e avaliam e, assim, se apropriam do património cultural validado do 
tempo em que vivem. Busca-se refletir sobre os conhecimentos matemáticos como com-
petências essenciais a todos os cidadãos e, portanto, os desafios que o sistema educativo 
precisa enfrentar. A partir dessa situação, o foco deste estudo foi analisar o ensino da mate-
mática desenvolvido com alunos do primeiro ano, refletindo sobre os aspectos relaciona-
dos com a aquisição do conceito de número pelas crianças. O projeto de investigação adota 
o paradigma fenomenológico-interpretativo como a abordagem que legitima o estudo de 
caso produzido, o qual se construiu a partir da observação cotidiana de uma sala de aula, 
da análise dos planos mensais utilizados e da entrevista à professora da sala observada. Os 
resultados do estudo revelam um programa de trabalho na área da Matemática de inspira-
ção instrucionista, apontando-se, por isso, para a necessidade de mudanças em relação às 
concepções e práticas referente aos processos de ensino e aprendizagem da matemática 
que possam envolver mais as crianças na construção do conhecimento, na cooperação en-
tre pares ou na valorização de projetos e na resolução de situações problemáticas, capazes 
de produzir aprendizagens mais significativas. 

Palavras-chave: Educação Matemática. Sistema de Numeração Decimal. Sentido de Número.

Ao refletirmos sobre a matemática, necessariamente precisamos compreendê-la como 
uma criação humana em diferentes culturas e momentos históricos da evolução da  humanida-
de. Podemos destacar que a matemática surgiu da necessidade do homem calcular, administrar, 
construir e entender  a influência da natureza do cotidiano do ser humano. Hoje, ao pensarmos 
na matemática temos que entendê-la quer como uma ciência quer também como um instru-
mento necessário à sobrevivência numa sociedade complexa e tecnológicamente sofisticada. 

1  Possui Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências da Educação – Universidade do Porto. Trabalha como Orienta-
dora Educacional na EBM Luiz Cândido da Luz.

2 Professor Titular da Universidade do Porto.
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Atualmente nos defrontamos com um forte paradoxo: possuímos grandes produções 
acadêmicas na área da educação matemática, no entanto a aprendizagem matemática na 
escola está longe dos resultados esperados (Smole & Muniz,2013).

Temos vivenciado a dura  realidade educativa de identificar que muitas crianças têm 
concluído sua escolarização sem estarem alfabetizadas e sem terem apropriado os concei-
tos básicos de matemática. 

Concordamos que “as atitudes que predominam na nossa sociedade sobre a Matemá-
tica e o seu ensino são desenvolvidas a partir dos primeiros anos de escolaridade” (Pontes e 
Serrazina, 2000P:79). Portanto, a confiança das crianças  em relação a matemática pode ser 
estabelecida de acordo com o entusiasmo  que o professor(a) demonstra ao ensinar a ma-
temática. Neste sentido cabe aos  professores(as) acreditarem na capacidade das crianças 
de aprenderem a matemática pois são os principais agentes desse processo. 

Assim,  este estudo,  se realizou em uma sala de aula do primeiro ano do ensino bási-
co, e teve como objetivo observar e analisar como se deu o processo de ensino da matemá-
tica , mais especificamente, a apropriação dos conceitos referente ao Sistema de Numera-
ção Decimal. Buscamos identificar quais são os princípios curriculares e pedagógicos que 
sustentam a gestão curricular, na área de matemática, protagonizada pela professora da 
turma observada, refletir sobre as atividades propostas e as metodologias utilizadas para o 
ensino do Sistema de Numeração Decimal, bem como,verificar e refletir sobre os recursos 
pedagógicos utilizados pela professora para o ensino da matemática, em geral, e para o 
Sistema de Numeração Decimal;

Os procedimentos metodológicos justifica o posicionamento da pesquisa como um es-
tudo  qualitativo e as opções metodológicas que orientaram o referido estudo. Apoia-se no pa-
radigma fenomenológico – interpretativo tendo como estratégia um estudo de caso. Descreve 
os instrumentos de recolha  de dados utilizados tais como a observação participante, a análise 
dos planos mensais e a entrevista com a professora da turma observada. Analisa o contexto da 
observação e as questões éticas a ter  em conta em uma pesquisa. A análise e interpretação dos 
dados, refere-se à a presentação dos dados bem como à análise e interpretação dos mesmos. 
Apresenta as principais reflexões que decorrem das relações encontradas entre a teoria e os 
dados colhidos apontando a necessidade de mudanças de concepções e de paradigma em 
relação ao processo de ensino e aprendizagem da matemática.

 Apesar de termos a consciência por um lado dos índices do insucesso escolar que 
subsistem e de todos os fatores que esta problemática envolve e, por outro lado, da neces-
sidade de desenvolver medidas para melhorar a qualidade da educação, também sabemos 
que tornar o sistema educativo mais eficiente é uma tarefa muito difícil e complexa, e que, 
não se realiza facilmente e em larga medida, mas sim progressivamente e envolvendo o 
desenvolvimento de processos particulares. 

Entretanto, o insucesso na disciplina de matemática é um fenómeno reconhecido por 
todos, este tem persistido ao longo do tempo, é a razão pelo qual urge a necessidade de 
refletir na busca de estratégias para o seu contorno.

 É comum ouvirmos dizer que o que leva as crianças ao fracasso escolar nesta discípli-
na é o fato de muitas crianças apresentarem falta de concentração aliada a falta de atenção 
e pouca exercitação por parte das mesmas ou, ainda, falta de compreensão e domínio dos 
pré-requisitos que as levariam a ter êxito nos conhecimentos matemáticos. 
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No entando, sabemos que podem existir outros fatores que podem contribuir para a 
não aprendizagem desta disciplina.

 Assim, esta pesquisa buscou trazer uma reflexão teórica baseada na temática referen-
te as novas tendências que a educação matemática defende. 

Pode se concluir, com base nos dados coletados, que não há uma sintonia em rela-
ção ao quadro teórico abordado neste estudo e o desenvolvimento do trabalho realizado 
pela professora. O que se constatou foi que o ensino da matemática esteve ancorado no 
Paradigma da Instrução (Cosme e Trindade, 2013), pelo fato de ter como base o uso indis-
criminado dos manuais didáticos de matemática, de práticas mecânicas, sem o apoio no 
contexto e no concreto e desconsiderando o potencial criativo das crianças.  Assim, ao ser 
valorizada a mecanização de processos e a memorização sem compreensão, o que poderá 
acontecer é uma apropriação inflexível e desestruturada dos conceitos matemáticos, não 
permitindo flexibilidade e posterior adaptação a outros contextos. Se o ensino é orientado 
para a resolução repetitiva de exercícios, as crianças conhecem um determinado número 
de técnicas que lhes vão permitir resolver essencialmente “exercícios”, sendo essa a imagem 
que têm da Matemática (Ponte, 1994). 

Ao pensarmos no ensino da matemática desenvolvido pela professora, constata-se 
que teve pouca ênfase nas abordagens que privilegiam as atuais tendências presentes 
nos documentos curriculares de matemática. Ainda prevalece a crença utilitarista ou a 
crença platônica da matemática, centrada em cálculos e procedimentos (Nacarato, 2009). 
Essa perspectiva, fragmentada da Matemática por parte da professora, tende para que a 
Matemática fique apresentada como uma área do saber pouco acessível e não facilmente 
integrável noutros saberes, como defende Ponte ao dizer que, “para os professores, o cálcu-
lo e a manipulação simbólica tendem a ser vistos como a base de toda a aprendizagem – o 
que constitui reconhecidamente uma visão redutora da Matemática. A ideia básica é a de 
que quem não sabe calcular não pode fazer o mais pequeno raciocínio. (…) Ignora- -se dum 
modo geral a importância da diversificação das representações, a necessidade de tomar os 
conhecimentos dos alunos como ponto de partida das aprendizagens e a importância da 
interação social na criação dos novos saberes, persistindo numa tradição pedagógica que 
tende a perpetuar a imagem da Matemática como algo de misterioso e inacessível” (Ponte, 
1994:4).

 Como a sociedade, a matemática também está em evolução permanente. As aborda-
gens atuais se referem à matemática como uma atividade humana. De acordo com Ponte 
(1998:10), a matemática permeia muitas áreas da sociedade actual. À medida que ela se tem 
tornado uma ferramenta cada vez mais poderosa para interpretar situações e para agir nos  
mais diversos domínios, novas competências têm passado igualmente para o primeiro plano.

 Mais do que executar algorítmos ou procedimentos repetitivos, o que se exige hoje 
às pessoas é flexibilidade intelectual, capacidade de lidar com difierentes tipos de repre-
sentações, capacidade de formular problemas, de modelar situações diversificadas e de 
avaliar criticamente os resultados obtidos usando diferentes metodologias.

 Também na Perspectiva de Nacarato (2009), o mundo está cada vez mais matematiza-
do e o grande desafio que se coloca à escola e aos seus professores é construir um currículo 
de  Matemática que transcenda o ensino de algoritmos e cálculos mecanizados, principal-
mente no primeiro ciclo, onde está a base da alfabetização matemática. 
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Sabemos que para romper com este paradigma de ensinar a matemática de forma 
mecanizada e por repetições e tornar o ensino de matemática em um cenário de investi-
gação é preciso uma nova postura do professor (a). Visto que o professor (a) tem um papel 
central na aprendizagem do aluno, deve criar oportunidades com atividades significativas 
e desafiadoras que mobilizem os alunos ao pensamento e a indagações.

 Para que o professo (a) possa atuar neste novo paradigma de ensino e aprendiza-
gem, Nacarato (2009) aponta a necessidade do  professor(a)  abarcar, não apenas o saber 
pedagógico (ou das ciências da educação), mas também um repertório de saberes que são: 
a) Saberes de conteúdo matemático. É impossível ensinar aquilo sobre o que não se tem 
um domínio conceitual; a) Saberes pedagógicos dos conteúdos matemáticos. Saber como 
trabalhar com os conteúdos matemáticos dos diferentes campos; b) Saber como relacionar 
esses diferentes campos entre si e com outras disciplinas, bem como criar ambientes favo-
ráveis à aprendizagem dos alunos; c) Saberes curriculares. Ter claro quais os recursos que 
podem ser utilizados, ter conhecimento e compreensão dos documentos curriculares e ter 
críticidade a respeito desses materiais.

 Vale salientar que são os alunos que percorrem o cenário de aprendizagem, e não o pro-
fessor (a) ou os autores de livro-texto que costumam preestabelecer uma trajectória na forma 
de exercícios que não deixa tempo ou opções para rotas alternativas (Skovsmose, 2008).

 A análise em relação ao trabalho da professora, também nos aponta que as atividades 
propostas às crianças, não estão devidamente articuladas para o desenvolvimento dos 
conceitos em relação ao SND. O fato é que, entender o sentido do número é mais abrangente 
do que a apresentação de um número. Vai além das atividades de reconhecimento do 
número e implica uma outra abordagem que pressupõe a construção de relações entre 
números. 

Em relação aos conceitos de adição e subtração é fundamental propor reflexões a 
respeito da compreensão das diferentes ideias relacionadas com os conceitos e não sim-
plesmente a resolução dos procedimentos de cálculo (Santana, 2014). 

Pensar no desenvolvimento de atividades em sala de aula em relação a aprendiza-
gem do  Sistema de Numeração Decimal, nos remete para o fato  de compreender que as 
crianças já vivenciam este sistema em inúmeras situações do cotidiano tais como, quando 
observam as páginas, de livros, revistas, gibis, nas etiquetas de preços, calendários, nas re-
gras de jogos, nas embalagens, nos anúncios, nos endereços...etc. Dessa forma, trabalhar os 
números passo a passo, recortando drásticamente o universo dos números sem relacioná-
-los com o contexto, poderá dificultar a aprendizagem(idem). 

De acordo com Santana (idem), as crianças constroem seus conhecimentos a partir 
das relações que criam entre os objetos e suas ações sobre esses objetos. Portanto, as ati-
vidades precisam partir do “lúdico, envolvendo: desafios, contação de histórias, músicas, 
arte, história da matemática, brincadeiras infantis, passando pela socialização e alcançando 
o registro” (idem: 51). 

Entendemos que a escola tem o papel de contribuir tanto para a apropriação do pa-
trimónio cultural e no desenvolvimento de uma sociedade mais democrática. No entanto 
segundo Perrenoud (2002), a escola para educar para a cidadania, tem a função de dar a 
cada criança os “meios de controlar a sua vida pessoal e de poder participar na vida da cida-
de” (idem: 39). Para tanto, se faz necessário, uma organização que possibilite a “construção 
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de meios intelectuais, de saberes e de competências que constituam fontes de autonomia, 
de capacidade de se expressar, de negociar, de mudar o mundo” (idem: 40). 

Ainda segundo Perrenoud (idem), quando acontece o insucesso escolar é porque a 
escola não está educando para a cidadania. Porque a “apropriação dos saberes e da escrita 
e a construção de competências são condições necessárias para a aprendizagem da demo-
cracia” (ibidem).

 Neste sentido, Cosme e Trindade (2013), também defendem que é preciso valorizar as 
crianças como atores educativos e pensar em projetos educativos que estejam de acordo 
com as exigências de uma sociedade democrática, tecnológica e culturalmente desafiante 
em que vivemos.

 Importa reconhecer que este trabalho  nos ajudou a compreender, a partir de uma 
sala de aulas concreta, um modo de ensinar matemática que terá que ser objeto de discus-
são e de reflexão.

Do ponto de vista epistemológico, o trabalho da professora subordina-se ao que po-
deremos designar por realismo ingénuo, em função do qual se defende que os objetos 
existem como se fossem independentes do modo como os sujeitos se relacionam com eles. 
Os objetos do conhecimento são vistos, assim, como entidades prontas e acabadas que 
terão que ser copiadas por aqueles que se definem como aprendizes. 

Do ponto de vista pedagógico, o trabalho da professora esteve ancorado no para-
digma da Instrução (Cosme &Trindade, 2013) prevalecendo a memorização  ao invés da 
compreensão dos conceitos . Sabemos que há outras salas de aula que se pautam por pres-
supostos distintos quanto às estratégias de ensino da matemática. Da mesma forma que 
não é isto que nos interessa debater esta problemática, também não é a partir deste traba-
lho que poderemos referir o que quer que seja acerca da excecionalidade da situação que 
observamos.

 Limitamo-nos a interpelá-la, do ponto de vista do seu significado ao nível das 
aprendizagens dos alunos em matemática, o que nos permite, pelo menos, denunciar 
quanto linear e simplista é a perspetiva que tende a atribuir, aos alunos, aos seus dotes 
e aos recursos extracurriculares que (não) dispõem, a causa do seu insucesso na área da 
Matemática. 
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RESUMO

Este trabalho refere-se ao resultado de Tese de doutoramento, defendida na UFRGS, na li-
nha de pesquisa: Estudos das Infâncias tendo como orientadora a professora Drª Maria Car-
mem Silveira Borbosa. Atualmente o estudo está sendo ampliado em um estudo de pós-
-doutorado tendo a orientação do professor Dr. Lourival José Martins Filho UDESC/FAED/
PNPD/CAPES. Para esta participação, escolhemos apresentar a proposição chave do estudo, 
a qual nos proporciona pensar e analisar a vida cotidiana entrelaçada pelo fazer-fazendo 
da docência no contexto da educação infantil, com um olhar recheado de reflexões para as 
diferentes minúcias da vida em seu percurso diário.
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torado Altino.
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A tese focaliza a análise das diferentes minúcias da vida cotidiana no fazer-fazendo da 
docência, destacando os elementos constituidores de um currículo narrativo em diálogo com 
a vida diária em seus diversos tempos e espaços no contexto coletivo da instituição educativa de 
Educação Infantil. A discussão da docência na Educação Infantil está pautada em formu-
lações da Sociologia do Cotidiano, Sociologia da Infância e Pedagogias da Infância, como 
em estudos e pesquisas que apontam a necessidade de um cruzamento entre essas di-
ferentes áreas de conhecimento, as quais em diálogo entre si almejam a construção de 
interfaces interdisciplinares, como forma de compreender a docência no decurso da vida 
cotidiana. A investigação foi realizada em uma instituição de educação infantil localizada 
em um município situado na região Sul do Brasil, no decorrer de um ano. A geração de da-
dos organizou-se por observações e notas de campo além da escrita de narrativas por uma 
das professoras pesquisadas. Os caminhos investigativos, seguindo pelos pressupostos da 
pesquisa qualitativa, conduziram-nos à realização de uma abordagem interpretativa, confi-
gurando-se um estudo de caso de inspiração etnográfica. Objetivou-se analisar e descrever 
as diferentes minúcias da vida cotidiana no fazer-fazendo da docência em seus diversos 
momentos das rotinas diárias. As minúcias da vida cotidiana constituem-se em uma me-
táfora ilustrativa da concepção de prática docente que estamos propondo, especialmente 
para uma versão de projeto de educação e cuidado da pequena infância. O conceito foi 
compreendido com base na definição do Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2010). 
Sendo um substantivo feminino, a palavra minúcias significa “cuidado com as menores par-
ticularidades; os pormenores; os detalhes”. Tomamos o sentido original do verbete para di-
zer que a análise das diferentes minúcias tratará das menores particularidades do fazer-fa-
zendo da docência nos diferentes momentos das rotinas. As minúcias, não são apenas uma 
preferência de escolha, mas, estão relacionadas, às concepções de educação, educação 
infantil, criança e infância. A principal contribuição deste estudo situa-se na compreensão 
de que a ação reflexiva em torno das diferentes minúcias da vida cotidiana, especialmente 
no que tange ao fazer-fazendo das rotinas diárias, possibilita entender a complexidade e a 
heterogeneidade da própria vida vivida no coletivo da instituição educativa. Evidenciamos 
que as diferentes minúcias cotidianas são constituidoras das rotinas, compreendidas pela 
professora pesquisada como atividades educacional e pedagógica relacionadas ao prin-
cípio de cuidado e educação - dimensões norteadoras da especificidade da docência na 
educação infantil -, porém para o coletivo de professoras, ainda, não são vistas como tal, fa-
zendo com que as rotinas se transformem em momentos rotineiros, repetitivos e com forte 
adesão cega ao hábito. A expressão fazer-fazendo é empregada na pesquisa para designar 
os afazeres ou as ações realizadas todos os dias pelas professoras no desenrolar de sua prá-
tica pedagógica na instituição educativa. Componentes essenciais das rotinas diárias, esses 
afazeres dão conta das diferentes minúcias geralmente não percebidas no seu fazendo, isto 
devido a uma noção de docência na Educação Infantil influenciada pela hegemonia da “for-
ma escolar”, a qual tradicionalmente atribui mais importância aos aspectos cognitivos, em 
uma pedagogia transmissiva. Com características essencialmente qualitativas e em uma 
cosmovisão abrangente do cotidiano por meio da observação com participação, foi pos-
sível constatar ser plantada uma ideia de educação e cuidado que faz com que na prática 
o comer, lavar, arrumar-se, abraçar, acalentar, proteger, alimentar, dormir, limpar-se, entre 
outros fazeres da docência, não são ações educativas tão relevantes como as que ganham 
um caráter pedagógico pelas professoras. Ficou marcado nas observações que os fazeres 
que se repetem no atendimento às crianças – os que compõem as rotinas – são vistos como 
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o lado opressor da prática docente, o que vimos criar nas professoras uma penosa frustra-
ção com o trabalho diário. Assim, ressaltamos que desenvolver uma ação reflexiva sobre os 
acontecimentos da vida cotidiana em suas diferentes minúcias, poderá contribuir na com-
preensão de que no dia a dia, nada é banal, nada é rotineiro, mas tudo depende do valor e 
do reconhecimento que se dá a cada momento da relação com a criança e com a profissão.
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RESUMO

Como criar aulas usando jogos? Como gamificar o planejamento didático? Como fazer au-
las mais divertidas e ativas? O Game Comenius é um jogo educativo voltado para professo-
res de modo geral e estudantes de licenciatura que buscam respostas para estas e outras 
perguntas afins. O objetivo do jogo é incentivar reflexão e aprendizagem de práticas didá-
ticas criativas com o uso de mídias  integradas ao planejamento da aula. Nas oficinas de mí-
dia-educação praticamos a experiência do jogar com os diversos formatos do Game Come-
nius (Online; Online Customizável; Tabuleiro; Tabuleiro Customizável; Pocket). Neste texto 
descrevemos a oficina ofertada pelo Programa Rede de Saberes do Polo UAB Florianópolis 
para professores da rede pública. Os participantes jogaram o Game Comenius - Módulo 1 
Online, preencheram um formulário de análise pedagógica e refletiram no grande grupo 
as aprendizagens que ocorreram com o jogo. Os resultados evidenciaram a necessidade de 
serem ofertadas mais formações para o uso das mídias por meio de jogos digitais educati-
vos, que proporcionem uma aprendizagem significativa e lúdica.

Palavras-chave: Mídia-educação. Jogos Digitais. Game Comenius.

INTRODUÇÃO

O mundo contemporâneo está cada vez mais conectado. Diante dessa realidade, cabe à 
escola refletir sobre suas práticas pedagógicas para fazer parte da cultura digital. O que mui-
tas vezes dificulta essa inserção são os letramentos dos professores e a infraestrutura neces-
sária na escola. Neste cenário está sendo desenvolvido no Centro de Educação da Universida-
de Federal de Santa Catarina, o Game Comenius, cujo objetivo é desenvolver e potencializar 
letramentos digitais para o processo de ensino-aprendizagem de professores e estudantes 
de licenciatura. Dividido  em módulos, o jogador, ao longo do Módulo 1, pode jogar oito mis-
sões que referem-se aos planejamentos de aula e, para isso, precisa escolher as mídias mais 
adequadas, assim como os agrupamentos, espaços de aprendizagens e os procedimentos. 
O desafio é refletir sobre as escolhas mais adequadas para determinada missão, sem cair no 
dualismo: bom ou ruim.

Muitas são as fontes que embasam o projeto de produção do Game Comenius. Den-
tre elas podemos citar os textos Aprendizagem baseada em jogos a partir de Prensky (2012) 

1  Doutoranda em Educação da Universidade Federal de Santa Catarina. Trabalha como professora na Prefeitura 
da Palhoça.

2  Professora da Universidade Federal de Santa Catarina. É coordenadora do grupo de Pesquisa Edumídia.
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e Bons videogames e boa aprendizagem Gee (2009) em que os autores discutem a ideia de 
que aprender a partir dos jogos pode ser lúdico, divertido e emocionante. 

A mídia-educação embasa a ideia de que o professor pode educar com as mídias 
de um modo complexo e não apenas instrumental, ou seja, elas podem ser apropriadas 
a partir de um uso “com/sobre/através” (FANTIN, 2011). Segundo a autora, o modo “com” 
é instrumental, o “sobre” é reflexivo e crítico e o “através” é produtivo, autoral, a partir de 
determinada aprendizagem. Já as tipologias de conteúdo dizem respeito aos conteúdos 
de aprendizagem  que de acordo com Zabala (1998) são: conteúdos factuais, conceitos 
e princípios, conteúdos procedimentais e conteúdos atitudinais. Por exemplo: o saber de 
fatos ou acontecimentos (factual); o conceito abstrato de determinado saber (conceitos e 
princípios); o conjunto de atos para produzir algo (procedimental) e ter atitudes, normas e 
valores que possibilitem a troca com o outro (atitudinal) devem ser incorporados de forma 
holística nas práticas pedagógicas (ZABALA, 1998).

METODOLOGIA

A oficina de três horas ofertada para o Programa Rede de Saberes, do Polo UAB Floria-
nópolis, em outubro de 2019, teve como objetivo formar professores da educação básica 
usando como recurso principal o Game Comenius módulo 1. No jogo, Lurdinha, a protago-
nista, é uma professora dos anos 1960 que recebe uma missão de Comenius, o pai da Didá-
tica, para que venha ao futuro aprender a usar as mídias em suas aulas. O grande desafio da 
heroína é proporcionar aos alunos uma aprendizagem significativa e lúdica para que não se 
sintam desmotivados na escola, pois isso ocorrerá caso ela não vença o desafio. O Módulo 
1 do jogo contempla os letramentos das mídias impressas ou tradicionais, que são as mais 
comuns e corriqueiras no sistema educacional, como: livros didáticos, cadernos, cartazes, 
quadro negro, fotografia. O intuito não é determinar que uma mídia é melhor ou pior, mas 
sim que a partir dos objetivos pedagógicos do professor algumas delas possam ser mais 
adequadas que outras. A adequação estaria diretamente vinculada ao alcance desses ob-
jetivos gerais, traçados como uma missão, distribuída em três outros objetivos específicos, 
para cada momento da sequência didática. Para Müller, Anastácio e Cruz (2019) o intuito 
do Game Comenius não é classificar as mídias adequadas e as inadequadas ou até mesmo 
a utilização de algumas em oposição a outras. Para as autoras, trata-se do contrário “a pro-
posta é que o jogador por meio da personagem Lurdinha amplie seu conhecimento sobre 
as mídias e use as mais adequadas para cada situação de aprendizagem baseada em seu 
objetivo pedagógico” (MÜLLER, ANASTÁCIO E CRUZ, 2019, p. 124).

O público-alvo eram professores inscritos livremente pela plataforma da Secretaria 
Municipal de Educação. Na oficina, 15 professores da rede básica de Florianópolis e de ou-
tras cidades do estado, como Palhoça, Itajaí e Joinville participaram das etapas da formação 
tanto teórica quanto prática. A equipe do Grupo de Pesquisa no CNPQ, Edumídia, compos-
ta pela coordenadora do projeto, seus orientandos de iniciação científica, mestrado e dou-
torado, foi a responsável pelas atividades. O início se deu por uma sintética apresentação 
teórica sobre jogos e aprendizagens, buscando responder a algumas questões iniciais de 
introdução à temática e ao problema dos jogos na educação, dentre elas: é possível apren-
der com jogos digitais? O que eles proporcionam? Quais as potencialidades para o proces-
so de ensino-aprendizagem? A explanação foi aberta para que os participantes relatassem 
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suas experiências por meio dos jogos. Além desses questionamentos, foram evidenciados 
o conceito de mídia-educação e aprendizagem baseada em jogos que fazem parte da 
proposta pedagógica do jogo, bem como uma discussão sobre o perfil dos jogadores e a 
relação entre jogos e educação. Os participantes jogaram, em dupla ou individualmente, 
o Game  Comenius - Módulo 1 Online por aproximadamente uma hora. De acordo com 
Ramos e Cruz (2018), na interação com o games é necessário aprender sobre o próprio 
artefato cultural, ou seja, os desafios, regras e mecânicas. Também é preciso aprender sobre 
o conteúdo tratado no jogo, principalmente nos educativos, ou seja, se apropriar ou aplicar 
os conceitos para superar os desafios. Posteriormente, preencheram um formulário de ava-
liação do jogo, visando analisar sua proposta pedagógica. Finalmente, foi incentivada uma 
breve discussão de encerramento sobre a experiência. 

DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS

Como resultados, podemos trazer alguns dados do formulário. O perfil das 15 parti-
cipantes da oficina era predominantemente feminino (93%) entre 41 a 50 anos de idade 
(65%); possuíam título de Especialização (80%) e não jogam na sua grande maioria (mais 
de 50%). Sobre a análise pedagógica do Game Comenius, os participantes concordaram 
ou concordaram totalmente que Módulo 1 do Game Comenius permitiu expandir seu co-
nhecimento de mídias em sala de aula (60%); concordaram ou concordaram totalmente 
que o jogo colaborou para sua prática profissional (80%); concordaram ou concordaram 
totalmente que sentiram a necessidade de formações com a temática da mídia-educação 
(93%); concordaram ou concordaram totalmente que empregaram seus conhecimentos 
anteriores para conseguir jogar (60%); concordaram ou concordaram totalmente que os 
elementos do jogo ajudam a(o) docente no momento do  planejamento (85%); concor-
dam ou concordam totalmente que foi possível aumentar seus saberes no que tange ao 
planejamento (50%); discordam ou discordam totalmente que o jogo não trouxe feedback 
necessário para a compreensão das escolhas (65%) e concordam ou concordam totalmente 
que compreenderam o motivo dos três momentos da aula (80%). 

É importante salientar que o tempo foi um fator de dificuldade, pois apesar do jogo 
ter oito missões, os participantes não conseguiram, em sua grande maioria, concluí-las. Ou-
tro ponto a ser considerado foi o entendimento do jogador sobre o Game. O jogador de-
veria assumir na missão a postura da Lurdinha e suas escolhas deveriam ir ao encontro do 
seu conhecimento, já que ela durante as missões iria adquirindo cada vez mais letramentos 
midiáticos. 

CONCLUSÕES

As respostas descritas sucintamente indicam que as participantes aprovaram a ofi-
cina, suas práticas e conteúdos discutidos. A questão tempo foi um fator a ser observado, 
pois para compreender o jogo seria necessário um tempo mínimo para entender as regras, 
mecânica, desafios etc. Compreender que o jogador estaria no lugar da Lurdinha e que suas 
escolhas deveriam ser adequadas ao conhecimento dela, professora da década de 1960, 
requeria uma compreensão por parte do jogador. Por isso, a importância de formações 
frequentes sobre a discussão dessa temática.
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Apesar da sua importância, a formação docente para o uso das mídias é um espaço 
que ainda precisa de mais visibilidade e oferta tanto das universidades quanto das redes 
de ensino. O Game Comenius, em seus vários formatos, é uma proposta de ensinar as 
potencialidades do uso das mídias de uma forma divertida, lúdica e jogando. Os parti-
cipantes, cujo público-alvo são professores da educação básica e superior ao aprender 
“jogando” sobre o uso das mídias em suas aulas poderão ser multiplicadores desse co-
nhecimento em suas escolas e proporcionar aos alunos uma aprendizagem que vai ao 
encontro da cultura digital.
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A CIDADE E SUAS POSSIBILIDADES ENUNCIATIVAS: POLIFONIA E EM-
PODERAMENTO

Ana Lúcia Machado, Me.1

 
 
RESUMO

Este trabalho, desenvolvido com duas turmas de anos iniciais, deu-se a partir de inúme-
ras saídas de estudo sobre os diferentes espaços da cidade de Florianópolis, bem como a 
exploração e produção de gêneros do discurso: relatório, manchete e notícia. Articulando 
aos conceitos de diferentes áreas como história, geografia, artes e ciências da natureza, as 
crianças estabeleceram contato com espaços como museus, praças, centro urbano, mo-
numentos, entre outros e, a partir dessas saídas, foram motivadas a refletirem sobre esses 
lugares, bem como, a explorarem e produzirem relatórios, manchetes, notícias, bem como 
PowerPoint. O trabalho pedagógico evidenciou o alcance do objetivo apriori proposto: 
Ampliar o repertório estético e o patrimônio cultural de alunos e alunas das turmas de 
terceiro e quarto anos de modo a que possam desenvolver autonomia de reflexão, criação 
e atuação em diferentes contextos e, também, empoderamento enunciativo e polifônico. 
Todo o trabalho deu-se tanto no sentido de ampliação de repertórios e reflexão crítica, 
quanto na criatividade e competência discursiva das crianças. 

Palavras-chave: Ampliação de repertório. Gêneros do discurso.  Empoderamento.

INTRODUÇÃO

Florianópolis é uma cidade que apresenta inúmeros espaços de socialização e de 
contextos históricos, antropológicos e arqueológicos. Pensando nestes espaços, este tex-
to pretende apresentar sucintamente um trabalho desenvolvido com duas turmas de 
anos iniciais, de terceiros anos, da Rede Municipal de Florianópolis/SC, nos anos de 2017 
e 2018. O trabalho orientou-se a partir do seguinte questionamento: Em que sentido, os 
diferentes contextos da cidade podem potencializar a produção de enunciados sobre a 
cidade e, ao mesmo tempo, desenvolver nos sujeitos o sentido de pertencimento e em-
poderamento linguístico?  

Desta forma, enquanto objetivo geral, a prática em questão visou: Ampliar o repertó-
rio estético e o patrimônio cultural, a autonomia de reflexão e criação, bem como o empo-
deramento enunciativo. 

É preciso ter clareza quanto a nossa compreensão acerca da função da escola e do 
papel do professor. Coadunamos com Kramer quando afirma que o papel da escola, entre 
outras questões, está relacionado tanto ao combate às desigualdades, quanto: “ [...] a apro-
priação do conhecimento, pois o que singulariza o ser humano e social é sua pluralidade, 

1  Professora da Rede Municipal de Florianópolis desde 1987, formada em Pedagogia Orientação Educação pela 
UDESC em 1991, com Mestrado em Educação e Cultura também pela UDESC desde 2000. E-mail: analuciamacha-
do1999@gmail.com
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e o que favorece superar a particularidade é o conhecimento universal, sobretudo a com-
preensão da história”. (KRAMER apud FREITAS, 2013, p. 30).

Para alcançarmos o objetivo geral, traçamos os seguintes objetivos específicos:  En-
tender sobre as dimensões dos espaços sociais que nos rodeiam; Interagir com os demais 
sujeitos dos diferentes contextos; Perceber e valorizar a multiplicidades de espaços e agen-
tes de socialização; Desenvolver o protagonismo e autonomia na produção de textos escri-
tos e orais; dentre outros. 

A prática pedagógica desenvolveu-se sempre a través da exploração da cidade. Orga-
nizamos inúmeras saídas de estudo sobre os diferentes espaços da cidade de Florianópolis, 
bem como a exploração e produção de gêneros do discurso que mais se vinculavam à ex-
periência metodológica saída de estudos: relatório, manchete e notícia.

 Articulando aos conceitos de diferentes áreas como história, geografia, artes e ciên-
cias da natureza, as crianças estabeleceram contato com espaços como museus, museus 
históricos e etnográficos, galerias, praças, centro urbano, monumentos, fortalezas, entre 
outros e, a partir dessas saídas, foram motivadas a pesquisarem e refletirem sobre esses 
lugares, bem como, a explorarem e produzirem gêneros discursivos relatórios, manchetes 
e notícias.

EXPLORANDO ESPAÇOS E PRODUZINDO ENUNCIADOS

Defendemos o pressuposto de que, quanto maior e mais diversificado for o leque de 
experiências das crianças com os instrumentos da sua cultura, maiores serão as suas poten-
cialidades imaginativas e criativas. Neste sentido, as intervenções pedagógicas orientadas 
para a ampliação dos repertórios, se respalda no pressuposto de que:

[...] a atividade criadora da imaginação está relacionada diretamente com a riqueza 
e a variedade de experiências acumuladas pelo homem, uma vez que a experiência 
é a matéria- prima a partir da qual se elaboram e as construções da fantasia. Quanto 
mais rica for a experiência humana, mais abundante será o material para a imagina-
ção. (VIGOTSKI, 2014, p. 12)

 Em se tratando de marcos legais, a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), tratando 
da área das Linguagens, do componente Língua Portuguesa, estabelece um diálogo com 
outros documentos e com os referenciais teóricos mais atuais de trabalho sobre a língua 
que têm sua centralidade a partir dos textos e assinala que:

Na esteira do que foi proposto nos Parâmetros Curriculares Nacionais, o texto ganha 
centralidade na definição dos conteúdos, habilidades e objetivos, considerado a par-
tir de seu pertencimento a um gênero discursivo que circula em diferentes esferas/
campos sociais de atividade/comunicação/ uso da linguagem. Os conhecimentos 
sobre os gêneros, sobre os textos, sobre a língua, sobre a norma-padrão, sobre as 
diferentes linguagens (semioses) devem ser mobilizados em favor do desenvolvi-
mento das capacidades de leitura, produção e tratamento das linguagens, que, por 
sua vez, devem estar a serviço da ampliação das possibilidades de participação em 
práticas de diferentes esferas/ campos de atividades humanas. (BRASIL, 2017, p.66)
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Neste sentido, aponta ainda o mencionado documento que no Ensino Fundamental, 
e em especial nos Anos Iniciais, “a progressão do conhecimento deve ocorrer a partir da 
consolidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação de práticas de linguagem e da 
experiência estética e intercultural das crianças[...]”(BRASIL, 2017, p. 31).

As práticas discursivas têm seu germe na necessidade provocada pelo contexto inte-
rativo concreto dos sujeitos, como bem defende a filosofia marxista da linguagem:

A língua vive e evolui historicamente na comunicação verbal concreta, não no sis-
tema linguístico abstrato das formas da língua, nem no psiquismo individual dos 
falantes. Superar esta dicotomia é perceber a linguagem na sua dialética, a palavra 
é produto da interação: locutor-ouvinte, é ponte entre o eu e ou outros, é território 
comum do locutor e do interlocutor. Sempre há um auditório social em jogo, sempre 
há diálogo: esta é a base da filosofia marxista da linguagem. (KRAMER, 2002, p.74).

Os sujeitos não podem ser reduzidos a categorias geográficas, religiosas, econômicas, 
de sexo ou etnia. É preciso levar em conta sempre a relação entre as multiplicidades de con-
textos e as possibilidades de constituição dos sujeitos já que “a consciência de qualquer ser 
social só se forma e adquire existência através das múltiplas relações que o ator/sujeito es-
tabelece no mundo com o outro” (LAHIRE, 2004, p.349).  Neste sentido, vale ressaltar que os 
sujeitos se constituem sempre nas diferentes relações que estabelecem com os diferentes 
contextos e seus diferentes sujeitos. Isto é, nos constituímos a partir do outro, a linguagem 
se constitui sempre na interação entre os sujeitos da cultura.

Avaliando o percurso de produção das turmas envolvidas, foi bastante perceptível 
tanto o domínio da estrutura dos gêneros do discurso trabalhados, quanto o domínio de 
conteúdo, da coesão e coerência textual, da ampliação de vocabulário, do desenvolvimen-
to de estruturas cognitivas, entre outros pontos.

Uma forma de ilustrar esta ampliação de potencial discursivo é o seguinte relato:  em 
um diálogo entre uma das crianças do grupo, envolvida na experiência, e um adulto com-
pletamente alheio a todo o processo e que posteriormente trouxe o relato à professora, o 
adulto em questão perguntou à criança: “ O que você vai ser quando crescer”?

Rapidamente a criança respondeu: “Bom, eu queria ser paleontólogo, mas como eu 
sei que para ser paleontólogo eu teria que estudar fora do Brasil e eu não quero ficar longe 
da minha mãe, eu serei biólogo mesmo”!

Entendendo todo o percurso da turma: as visitas a museus e acervos arqueológicos e 
etnográficos (como no caso do Homem do Sambaqui e Museu de Arqueologia e Etnologia 
/ UFSC – Oswaldo Rodrigues Cabral), aos sítios arqueológicos e até à exposição sobre dinos-
sauros, às discussões acaloradas e as sínteses produzidas a partir de relatórios, manchetes e 
notícias, bem como a exploração de verbetes mais direcionados aos contextos explorados, 
é possível compreender que foram todas estas intervenções e interações  no contexto da 
cultura, que deram sentido, para além do trivial, à resposta a uma pergunta tão corriqueira 
feita a uma criança de nove anos: “O que você vai ser quando crescer?”.

Vários outros exemplos foram surgindo à medida em que as crianças iam interagindo 
com outros espaços e sujeitos. Certa vez, na entrega das avaliações, uma mãe relatava que 
quando saía de carro com as duas filhas sentadas no banco de trás, tinha dificuldades para 
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alcançar o nível do discurso que as duas iam estabelecendo; a mais nova, aluna da turma, 
uma menina de nove anos, a mais velha, aluna do curso Técnico Integrado de Saneamento 
do IFSC, Florianópolis. No entendimento da mãe, havia um notório reconhecimento quanto 
a relação entre as intervenções escolares e o excelente “nível discursivo” da filha.  

CONCLUSÃO

Todo o trabalho deu-se tanto no sentido de ampliação de repertórios e reflexão críti-
ca, quanto na criatividade e competência discursiva das crianças. E, tanto ao longo, como 
ao final deste processo, foi possível avaliar o quanto estas experiências e as mediações pe-
dagógicas orientadas para os objetivos, anteriormente já colocados, puderam ampliar tan-
to as potencialidades e autonomia discursiva das crianças envolvidas como também sua 
relação com diferentes contextos e sujeitos da cultura. 

Faz-se necessário ressaltar, também, que para além do contexto escolar, as práticas 
de saída de estudos, os registros fotográficos e os relatórios disponibilizados no endereço 
online da escola, bem como, as aprendizagens advindas do processo de escolarização aqui 
apresentado, atingiram também as famílias e seu vínculo com a instituição escolar.
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RESUMO
Frida Kahlo é uma artista plástica amplamente biografada, com diferentes abordagens de 
imagens e histórias de vida que vão do público adulto, especializado em Arte, passando 
pelo jovem leitor, até o público infantil, assunto de minha pesquisa no mestrado em Litera-
tura (UFSC, 2011). O uso das “escritas de si” como referência para as construções biográficas 
aponta para a possibilidade de se considerar os autorretratos, o diário e as cartas deixadas 
pela artista como amplas fontes de pesquisa. A vida/imagem de Frida vem sendo ressigni-
ficada na contemporaneidade e está presente em objetos industrializados e em releituras 
de vários tipos, até mesmo no circuito cultural de Florianópolis. A proposta deste trabalho 
é de leitura dessas narrativas através do conceito de biografemas, de Barthes, permitindo 
realçar aquilo que mais nos punge nas imagens. 

Palavras-chave: Frida Kahlo. Escritas de si. Biografias. Biografemas.

Como professora de Artes e admiradora do legado de Frida Kahlo, perguntava-me 
sempre o que mais me chamava a atenção na artista: se a vida ou se a obra; e se estas po-
deriam ser lidas como texto, como narrativa.  Quando decidi pela continuidade da minha 
carreira acadêmica em Artes Plásticas, com um Mestrado em Literatura, quis buscar modos 
de ler Frida Kahlo. Nessa complexa relação vida-e-obra deparei-me com diferentes biogra-
fias da artista e me propus a esta pesquisa aqui relatada, buscando ver como as variadas 
abordagens acabam por formar diferentes imagens de Frida, justamente jogando com a 
ênfase ora na vida ora na obra. Dessa forma procurei unir meu interesse em aprofundar 
meus conhecimentos em Artes Plásticas com a Literatura, pela via do entendimento de 
narrativas biográficas.

Dividi o texto da referida pesquisa em cinco capítulos: o primeiro deles busca refletir 
sobre o material autobiográfico que Frida Kahlo deixou: seus autorretratos, seu diário e 
sua correspondência. Estas escritas de si são materiais fartamente utilizados nas biografias 

1  O resumo aqui apresentado é um recorte de minha dissertação de mestrado em Literatura, intitulada “Frida 
Kahlo: Imagens (auto) biográficas” (UFSC, 2011).

2  Possui Licenciatura em Educação Artística, habilitação em Artes Plásticas; mestrado em Antropologia Social 
(UFSC, 2003) e mestrado em Literatura (UFSC, 2011). Trabalha como professora de Artes Visuais na EBM João 
Alfredo Rohr e na EBM Beatriz de Souza Brito.

3  Professora Titular e coordenadora do Núcleo de Literatura e Memória da UFSC.É professora de Literatura Brasilei-
ra e Estudos Literários nos cursos de Graduação e Pós Graduação em Letras e Literatura na UFSC. 
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e a tônica em um ou em outro dará o tom da narrativa. Procurei buscar na teoria da auto-
biografia subsídios para compreender a construção mesclada desses materiais que são as 
biografias.

No segundo capítulo procurei fazer uma possível historiografia da ideia biográfica, 
bem como falar das diferentes construções narrativas que o  tempo  histórico  viu  surgir  
com  as  mudanças  de  paradigmas. Ressalto neste capítulo o conceito de biografema, de 
Roland Barthes, que a partir da ideia do fragmento e do detalhe constrói o biografado pela 
via do sensível. Baseando-me neste conceito é que olhei para as biografias aqui enfocadas. 
Nos capítulos 3 e 4 apresento uma síntese das construções biográficas feitas por Patrícia 
Mayayo e Rauda Jamis, intituladas, respectivamente, Contra el mito e Frida Kahlo, e para 
cada uma destaco alguns biografemas que nortearam a minha leitura.

O texto que compõe o quinto e último capítulo faz parte das descobertas não pla-
nejadas no início da pesquisa sobre as biografias de Frida Kahlo. Por sugestão da minha 
orientadora, professora Tânia Regina de Oliveira Ramos, conheci também algumas biogra-
fias da artista mexicana voltadas a um público infantil e juvenil, dentro de especificidades 
e categorias editoriais. As biografias da artista para esse público mostraram-se igualmente 
como um campo amplo de pesquisa. Quis, através de um modelo mais paradigmático de 
biografia, nascimento-vida-morte, ensaiar o que entendo por uma leitura biografemática 
para aquele público, cujo enfoque central são os animais e as ideias sobre natureza incluí-
dos nas ilustrações das narrativas. O texto, com algumas alterações, foi apresentado no 4º. 
Seminário de Literatura Infantil e Juvenil da Unisul e publicado em seus Anais, despertando 
meu interesse como arte-educadora e trazendo também referenciais de meu mestrado an-
terior, em Antropologia, renovados nas disciplinas da Literatura.  Este capítulo a mais  neste 
estudo  me permitiu ver a importância desse olhar biográfico sobre Frida Kahlo na relação 
quase indissolúvel entre palavra, imagem e o suporte livro. Assim, nas três biografias aqui 
analisadas procurei ver os detalhes que ajudam a construir imagens e histórias de Frida 
Kahlo, o que caracteriza cada biografia e as escolhas narrativas de cada biógrafa.

Patrícia Mayayo, na minha percepção enquanto leitora de Frida e leitora das leitoras 
de Frida constrói a imagem de uma pintora que tem ideias que dialogam ativamente com o 
contexto intelectual da época, trazendo até hoje repercussões na forma como é consumida 
tendo sua imagem como emblema. Mayayo, porém, não fica só na pintura e na globaliza-
ção  da  imagem  de  Frida.  Fala também da performance da artista que se constrói e se 
reconstrói a cada instante, pondo em diálogo o masculino e o feminino em sua ambigui-
dade. Lendo a narrativa biográfica de Mayayo podemos ver que Frida não se acomodava 
em uma identidade fixa e fazia uma performance de gênero, colocando na imagem  e  na  
construção  do  corpo  sua  energia  física,  intelectual  e criativa. A Frida de Mayayo, como 
eu a chamo, é a intelectual, é uma Frida de ideias, mas é uma Frida que também tem corpo 
e é nesse corpo que vai plasmar todos os simbolismos divergentes ou ambíguos. Sua coe-
rência está no sentido de criação estética.

Destaquei aqui como biografemas a questão do estatuto de imagem que Frida se 
torna na contemporaneidade, o papel importante da fotografia no seu processo de criação 
e em toda a sua construção performática, e por fim destaquei a androginia, onde me dete-
nho nas imagens que a biógrafa cria do masculino e do feminino como facetas conjuntas e 
em constante diálogo na vida de Frida, fazendo uma breve aproximação com as propostas 
artísticas de Flávio de Carvalho e Ismael Nery, no Brasil. Patrícia Mayayo, em sua biografia, 
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põe em jogo as forças de diferentes discursos narrativos sobre Frida, ideias de outros que 
escreveram também sobre ela. Deste jogo de tensões a biógrafa não busca tirar nenhuma 
conclusão, nem dar uma unidade a Frida. Ao contrário, aponta para os diferentes discursos 
que convergem para uma ambiguidade contida em Frida.

Rauda Jamis, por sua vez, constrói uma biografia de Frida completamente diferente da 
proposta de Patrícia Mayayo. A meu ver, a Frida de Jamis é intensamente vívida, onde tudo é 
muito: a dor éintensa, o sofrimento é intenso, o próprio viver é intenso. Nessa intensidade de 
sentimentos nem a morte importava. Para tanto, punha no corpo a estética e o misticismo da 
cultura mexicana, com seu cultivo da vida pós-morte convivendo com os ideais revolucioná-
rios. Jamis apela para um tipo de escrita e estrutura narrativa estruturalmente romanesca. A 
leitora/o leitor que a lê vê-se envolvida na trama. A forma da escrita, dividida entre relatos  e  
cartas/diário,  mostra  uma  narrativa  que  se constrói em fragmentos, numa possível com-
plementariedade entre fatos contextuais e realidade subjetiva. O sujeito de Jamis se constrói 
nessa mistura de realidade e ficção, de fabulação e documentos. O uso de notícias, de re-
cortes de jornais na trama mostra o entrelaçamento destes elementos. O tom novelesco, o 
plano da invenção de uma história ficcional de Frida, é ampliado ainda mais pela assinatura 
da biógrafa em uma das cartas que o leitor supunha ser de Frida. A realidade da identidade 
da biógrafa cria, no entanto, justamente um clima de ficção na trama, pois o discurso ficcional 
naquele instante em que autora entra com a realidade de seu nome próprio é o de uma ago-
nia apaixonada que acontece no corpo, não se sabe se da sua personagem ou dela própria. 

A biógrafa Rauda Jamis põe palavras na boca de Frida e a faz comparar sua obra à  
mais  completa  biografia  que  se  poderia  fazer, quando afirma sua produção artística 
como um texto escrito que mais se aproxima da obra de um escritor que de um pintor. 
A Frida de Jamis é, portanto, uma mulher escritora, uma história contada com imagens e 
cores, uma história também de palavras no papel. Essa questão não é ressaltada por Pa-
tricia Mayayo, que opta por construir uma Frida híbrida por diferentes discursos.  A Frida 
de Jamis, apesar  de  sofrer,  canta, xinga, é irônica e gosta de fazer amor; tem mais unici-
dade que a Frida de Mayayo, impressão reforçada, talvez, pela narrativa que, começando 
aos 47 anos, volta ao início e percorre toda a vida contando o percurso em flashback e, 
posteriormente, na cursividade do tempo, até voltar ao tempo  inicial  (Frida  Kahlo,  aos  
47  anos),  recurso  temporal  que diferencia a ficção do tratamento ficcional da narrativa 
histórica.

Pareceu-me por bem destacar como biografemas nesta narrativa a ênfase na relação 
de Frida com o surrealismo e a similaridade narrativa com um künstlerroman, isto é, um 
romance de artista. 

A realidade de Frida Kahlo era o que impulsionava a arte de seus quadros, e Jamis 
mostra em sua narrativa como Frida se faz pintora em meio ao sofrimento.  O desenvol-
vimento  de  Frida  como  pintora  vai sendo mostrado na trama fazendo lembrar um 
romance de artista, tal como foi descrito por Eliane Campello, ao falar da problemática 
da construção da vida e obra da mulher artista. O que estava acontecendo na época em  
que  pintou  determinados  quadros  e  qual  a  disposição sentimental de Frida naquele 
momento são narrados junto a encontros significativos e reflexões sobre a pintura. Exem-
plo disso é o período descrito entre 1937 e 1938 quando Frida se dedica a aperfeiçoar seu 
trabalho fazendo paralelos reflexivos com a obra de Bosch, Van Gogh, El Greco e Piero 
della Francesca. Ora, estas referências às obras dos mestres do passado dão um acento 
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tônico  na  narrativa  marcando importantes filiações artísticas, mostrando o interesse 
pessoal de Frida, enfim, mostrando como se deu a sua formação e uma possível angústia 
das influências.  

Por fim, analisei também a biografia de Jill Laidlaw sobre Frida, escrita para o público 
juvenil. Dei destaque a essa biografia pela pouca bibliografia específica sobre narrativas de 
vidas de artista para crianças e adolescentes. A análise de Luciana Loponte sobre algumas 
coleções populares é uma exceção e aponta para a necessidade de uma visão  crítica  acer-
ca  dos  discursos  em que  estão  construídas  as  figuras  dos grandes mestres, geralmen-
te no masculino. Ao constatar o modo como Frida é construída nesta narrativa, optei por 
olhá-la através de um biografema relativo à questão do animal e as ideias sobre natureza. 
Ora, pareceu-me por bem deter-me na relativização histórica do conceito de natureza para 
poder olhar com olhos mais críticos a naturalização da maternidade de Frida para com os 
animais, em substituição aos filhos que não podia ter. A narrativa forma então um conjunto 
de exotismo e feminilidade que mostra apenas um dos lados de Frida.

Quando quis relativizar a questão do animal nesta biografia juvenil, permiti-me um 
devaneio poético ao me perguntar se as ideias e os ideais de Frida Kahlo não seriam pró-
prios do pensamento indígena, dessa visão xamanística que vê diferentes corpos entre o 
humano e o animal? Frida parece lançar outro ponto de vista sobre o humano, inseparável 
do animal. Apesar da boa contextualização, pareceu-me que esta biografia carece de um 
ponto de vista mais crítico acerca da construção da mulher artista, que fica muito à sombra 
de Diego Rivera, apontado como artista excepcional, verdadeiro gênio. A forma constitu-
tiva da biografia é totalmente clássica, no que concerne ao desenvolvimento da narrativa 
em nascimento, amadurecimento e morte. É interessante salientar que, numa coleção en-
dereçada “ao ensino fundamental”, esta biografia vem com um encarte de atividades onde 
é proposta uma releitura da poética de Frida na visão de artistas brasileiros, apresentando 
como exemplos um vestido tubo longo feito de lâminas de barbear assinado por Nazareth 
Pacheco, e os autorretratos pintados de Guinard nos quais fica evidente seu lábio leporino. 
A meu ver, estas aproximações plásticas evidenciam a dor e o sofrimento ao localizar no 
corpo a problemática.

  
Figura 1: “Autorretrato com macaco”

Fonte: http://um-buraco-na-sombra.netsigma.pt/e_ sombra/index.asp?offset=900, acessado em 12 de novembro de 2019.
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Nas três biografias, tanto a de Mayayo como a de Rauda Jamis e a de Jill Laidlaw, vida e 
obra de Frida Kahlo são discutidas e colocadas lado a lado como indissociáveis. Os caminhos 
que as biógrafas escolheram percorrer trazem diferentes versões da vida da artista, possibilitan-
do-nos interpretações variadas conforme nossas expectativas de leitura e as Fridas já construí-
das ou a construir em nosso imaginário. Mayayo no caminho da desconstrução do mito, Jamis 
no meio do caminho entre a realidade e a ficção, Laidlaw na naturalização do exotismo mater-
nal. São formas biográficas de ver uma mulher artista a partir de nossa contemporaneidade. 

Hoje vemos a imagem de Frida espalhada pela cidade, em capas de caderno, canecas, 
bolsas, camisetas, bordados, posters, inúmeras formas de leitura de sua imagem. Signifi-
cativa interpretação é possível apreciar no videoclipe da cantora A-mei unindo música e 
imagens, ressignificando Frida.

Diante de tanta criatividade e de tanto desejo de escrever Frida e de se ler Frida, de se 
conhecer a artista, fica mais uma imagem na retina, apre(e)ndida em tantas narrativas e re-
produções quantas a contemporaneidade permite com suas imagens globalizadas. Quem 
foi Frida Kahlo? Quem é Frida Kahlo? Muitas foram as construções biográficas que busquei 
aqui demonstrar. Procurei na síntese das biografias apresentadas mostrar como as múl-
tiplas imagens de Frida Kahlo representadas nas narrativas biográficas não preenchem o 
vazio constitutivo que a narração sobre o sujeito procura preencher.
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RESULTADOS NA ALFABETIZAÇÃO
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RESUMO

A palestra proferida no Programa Rede de Saberes do Polo UAB Florianópolis, no primeiro 
semestre de 2019, ancorou-se na dissertação de mestrado defendida em 2015, intitulada 
“A importância da formação (psico)linguística do professor alfabetizador como meio 
para a obtenção de bons resultados na alfabetização”. O estudo tem caráter interdisci-
plinar e exploratório, com abordagem quali-quantitativa e foi delineado por meio de dois 
eixos de investigação: o bibliográfico e o documental. O primeiro eixo refere-se ao levan-
tamento dos aportes teóricos indispensáveis à compreensão dos processos implicados na 
alfabetização e tem como tópicos a indissocialbilidade entre alfabetização e letramento, 
o sistema de escrita alfabética; critérios para a introdução dos grafemas na alfabetização; 
a articulação dos traços das letras; a consciência fonológica; memória e aprendizagem; a 
escrita espelhada, o processamento da leitura; a variação sociolinguística entre outros. O 
segundo eixo de investigação refere-se à análise documental sobre o currículo de formação 
inicial do professor alfabetizador, tendo como corpus, os Projetos Políticos Pedagógicos dos 
Cursos de Licenciatura em Pedagogia da Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC 
e da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, com o intuito de verificar se os conheci-
mentos linguísticos e psicolinguísticos encontram-se arrolados nas ementas das disciplinas 
correlatas à alfabetização. Trata-se de uma pesquisa quali-quantitativa, que parte de unida-
des temáticas observáveis definidas a priori para a averiguação do perfil de formação dos 
egressos para as especificidades da alfabetização. 

Palavras-chave: Alfabetização. Formação inicial. Pedagogia. Linguística. Psicolinguística.
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INTRODUÇÃO

O estudo realizado em nível de mestrado se insere no âmbito da Psicolinguística com 
enfoque na Aquisição e Processamento da Linguagem — Linha de pesquisa vinculada ao 
Programa de Pós-Graduação em Linguística (PPGLg)  – da Universidade Federal de Santa 
Catarina. 

A motivação da pesquisadora na aproximação do campo de estudo surgiu de ob-
servações feitas ao longo de 19 anos de trajetória profissional na Secretaria Municipal de 
Educação de Florianópolis - SME, alternando trabalhos como docente em classes de alfabe-
tização, como articuladora de estágio curricular obrigatório dos cursos de licenciatura em 
Pedagogia das Instituições de Ensino Superior (conveniadas à SME), bem como na função 
de orientadora de estudos do Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, 
junto a um grupo de alfabetizadores da Rede Municipal de Ensino. As trocas de experiên-
cias possibilitadas nesses espaços educacionais permitiram constatar por meio do discurso 
de colegas alfabetizadores e de estagiários — de diversos cursos de Licenciatura em Pe-
dagogia — vivências que apontaram para limitações levantadas por eles próprios quando 
buscavam definir estratégias de ensino-aprendizagem, desvelando o problema do despre-
paro profissional docente relativo às questões linguísticas e psicolinguísticas demandadas 
no processo de alfabetização, principalmente no que tange ao ensino sistemático da lin-
guagem verbal escrita.

Esse problema foi também reiterado por ocasião de um encontro de formação con-
tinuada do Pró-Letramento em 2012, cuja colega alfabetizadora recém-formada demons-
trou desconforto ao assumir a sua inexperiência e despreparo teórico-metodológico para 
as especificidades da alfabetização. Dentre as dificuldades relatadas por ela, estava o seu 
total desconhecimento sobre como planejar o cotidiano da alfabetização, como iniciar o 
processo de ensino, quais métodos e estratégias utilizar, quais critérios definir para apre-
sentação dos princípios que regulam o sistema de escrita alfabética, “[...] se pelo texto, pa-
lavras, ou letras” – dizia ela — enfim, como ser mais eficaz no planejamento pedagógico, 
haja vista que nos encontrávamos no mês de maio, e ela ainda não tinha conhecimento 
científico para fundamentar a sua práxis pedagógica de forma segura. 

Além de outras questões, a profissional revelou também que não encontrou nas 
orientações nacionais referenciais teóricos que pudessem subsidiar sua ação pedagógica 
de maneira pormenorizada, a fim de entender como sistematizar didática e metodologica-
mente o ensino da língua portuguesa nas classes de alfabetização. A situação abriu espaço 
para a manifestação coletiva no sentido de endossar o problema do despreparo profissio-
nal docente para as especificidades da alfabetização.

O contexto de déficit na formação docente do alfabetizador, evidenciado pela co-
lega da rede municipal de ensino de Florianópolis e enfatizado pelos demais colegas 
do grupo, serviu de alavanca para a mobilização pessoal na busca de respostas sobre 
as questões que norteara a pesquisa: 1. Quais conhecimentos linguísticos e psicolin-
guísticos são necessários para um embasamento teórico-metodológico substancial do 
professor alfabetizador para um ensino competente do Sistema Alfabético do Português 
do Brasil? 2. O que a literatura destaca sobre a formação linguística e psicolinguística 
do professor alfabetizador? 3. O que a literatura aponta como as principais dificuldades 
apresentadas pelo alfabetizando no processo de alfabetização? 4. Qual o arcabouço teó-
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rico-metodológico de que o professor alfabetizador deve dispor para mediar o ensino do 
sistema de escrita de forma eficaz e minimizar essas dificuldades? 5. Esses conhecimentos 
integram as ementas de formação inicial de alfabetizadores das universidades públicas 
de Florianópolis? 6. A carga horária das disciplinas específicas da alfabetização é suficien-
te para a fundamentação consistente do alfabetizador frente às especificidades requeri-
das no exercício da função? 7. Em que medida a posse dos conhecimentos linguísticos e 
psicolinguísticos podem colaborar para uma melhor qualidade no ensino da leitura e da 
escrita nas classes de alfabetização? 

As análises e as reflexões do estudo apoiam-se no entendimento de que ler e escrever 
são atos linguísticos, portanto a ciência da linguagem — a Linguística, e a Psicolinguística 
— a ciência que se debruça sobre a aquisição da linguagem verbal oral e o aprendizado da 
linguagem verbal escrita, bem como sobre seus processamentos — podem contribuir so-
bremaneira para uma melhor compreensão da estrutura e funcionamento da linguagem e 
dos problemas linguísticos relacionados à alfabetização, possibilitando assim uma melhor 
formação e desempenho docente. 

Parte-se da premissa de que o professor alfabetizador é o interlocutor mais experiente3, 
ou seja, é o profissional que vai sistematizar o ensino dos princípios do sistema de escrita 
a fim de que o alfabetizando internalize os novos conhecimentos, a partir de seus conhe-
cimentos prévios, ampliando gradativamente a competência leitora e escritora dos textos 
que circulam socialmente. Para tanto, o professor precisa dominá-los com profundidade 
para alcançar o êxito almejado, bem como compreender as questões que estão intrinseca-
mente ligadas ao seu ensino, tais como as diferenças entre o sistema oral e escrito, dinami-
cidade, variação linguística, aquisição da linguagem verbal oral e aprendizagem da lingua-
gem verbal escrita, estrutura e funcionamento do sistema alfabético, consciência fonêmica, 
etapas de processamento da leitura, memória, entre outros.

Os enfoques “linguístico e o psicolinguístico” foram assumidos respectivamente por 
dois motivos: o primeiro por abranger subáreas de estudos que operam sobre questões 
relativas ao objeto de ensino de natureza essencialmente linguística: o sistema de escrita 
alfabética. O segundo, por contribuir para uma melhor compreensão dos processos envol-
vidos no aprendizado desse sistema e seu processamento.

Para responder aos questionamentos anteriormente elencados, estruturou-se a dis-
sertação de maneira a evidenciar como se dão as relações entre as contribuições da Lin-
guística e da Psicolinguística para a alfabetização e a formação inicial do professor alfa-
betizador, no sentido de solucionar as dificuldades apresentadas pelo alfabetizando no 
processo de aprendizagem da leitura e da escrita. 

O texto traça um panorama sobre a formação do professor alfabetizador no Brasil e 
sintetiza as bases conceituais dos aspectos psicolinguísticos - que incidem direta ou indi-
retamente sobre o processo de ensino e aprendizagem do sistema de escrita alfabética do 
Português do Brasil - a partir dos postulados de alguns pesquisadores como Cagliari (1998), 
Dehaene (2012), Faraco (2012), Morais. A.G. (2004, 2006), Morais, J. (2013) Poersch (1983, 
1990), Soares (1998, 2003, 2004), Souza (2012, 2014) e, em especial, Scliar-Cabral (2003a, 

3  Conceito com base em Lev Semyonovich Vygotsky, psicólogo, proponente da Psicologia Histórico-Cultural, cuja 
teoria  discorre sobre o desenvolvimento das funções psíquicas superiores. De acordo com seus postulados, a 
apropriação intrassubjetiva da cultura se desenvolve por meio das relações intersubjetivas, ou seja, com um in-
terlocutor mais experiente.
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2003b, 2009, 2010, 2011, 2013). Além disso, procura analisar como se constitui a formação 
inicial do professor alfabetizador nas duas universidades públicas sediadas no município 
de Florianópolis. 

 O segundo capítulo é dividido em 4 partes: a primeira foi dedicada especialmente 
à discussão de questões atinentes à composição dos currículos de licenciatura em Peda-
gogia, resultado das determinações legais e históricas.  Além disso, nessa parte, faz-se 
uma referência aos estudos da pesquisadora Bernardete Angelina Gatti sobre os currícu-
los dos cursos de Licenciatura em Pedagogia no Brasil e discorre a respeito das implica-
ções das políticas públicas na formação inicial do professor alfabetizador, que se mate-
rializam numa crise da alfabetização no Brasil. A segunda apresenta um breve panorama 
da crise da alfabetização brasileira e aponta as características e as possíveis causas desse 
cenário. A terceira traz a visão de pesquisadores a respeito dessa formação inicial. A úl-
tima detalha o papel do professor alfabetizador no processo de alfabetização, segundo 
o conceito de intersubjetividade de Vygotsky e propõe que o alfabetizador, interlocutor 
mais experiente, atue como mediador entre o objeto de ensino – o sistema de escrita 
alfabética — e o alfabetizando.

No terceiro capítulo são tratadas questões relativas ao arcabouço teórico necessá-
rio à formação do professor alfabetizador.  Nele incluem-se os conceitos de alfabetização 
e letramento, o sistema de escrita alfabética, as dificuldades no aprendizado do sistema 
alfabético, bem como outros aspectos implicados no processo de ensino e aprendizagem.

O quarto capítulo apresenta reflexões acerca dos marcos legais que instituem as 
políticas públicas voltadas à formação dos profissionais do magistério em consonância 
com as normatizações relativas à erradicação do analfabetismo. Além disso, descreve e 
analisa os Projetos Políticos Pedagógicos dos cursos de Licenciatura em Pedagogia das 
duas universidades públicas de Florianópolis, com enfoque especial nas respectivas 
ementas, por meio da análise de conteúdo – uma das técnicas de pesquisa documental.  A 
análise focaliza os fundamentos teóricos-metodológicos linguísticos e psicolinguísticos 
necessários à formação do professor alfabetizador. O capítulo está dividido em três par-
tes: a primeira trata do amparo legal que respalda as ações de alfabetização e a formação 
de professores no Brasil. A segunda volta-se para o estudo das ementas da Universidade 
do Estado de Santa Catarina (UDESC) e a terceira, para as ementas da Universidade Fede-
ral de Santa Catarina (UFSC).

METODOLOGIA

A metodologia científica utilizada para a pesquisa qualitativa baseia-se na 
análise documental — método ancorado na perspectiva teórica de Bardin (1979) 
— por meio de uma técnica denominada “análise de conteúdo”. 

Esse método tem sido bastante utilizado no meio acadêmico para a obtenção 
de dados qualitativos por meio de unidades categoriais — apriorísticas ou não — 
de modo a permitir observar a frequência com que as unidades de análise apare-
cem no corpus – bem como, comparar as variáveis observadas.

A análise de conteúdo compreende, especialmente, um conjunto de técnicas 
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de pesquisa com o propósito de levantar dados que permitam ao pesquisador pro-
duzir inferências, embasadas em pressupostos teóricos, na busca dos sentidos de 
um dado documento. Bardin (1979) apresenta a seguinte definição:

Um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando a obter, por procedi-
mentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 
(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições 
de produção/recepção destas mensagens (BARDIN, 1979, p. 42).

Em se tratando do passo a passo do estudo exploratório, a ação inicial pautou-se na 
sistematização de unidades categoriais - variáveis temáticas observáveis - definidas aqui 
como “unidades temáticas”. 

A opção de selecionar como variáveis observáveis a unidade temática, se deve à pos-
sibilidade de ampliar, a partir de temas ou enunciados que possibilitem compor analogias 
ao objeto de investigação, o espectro de observação do objeto de pesquisa, não ficando 
restrito, como por exemplo, apenas às limitações das palavras-chave. 

As categorias de análise elencadas para a investigação seguem a mesma dinâmica 
tanto para a UDESC quanto para a UFSC e foram distribuídas da seguinte forma: primeira-
mente, considerou-se relevante escolher unidades que pudessem subsidiar a compreensão 
dos propósitos que norteiam a estrutura dos cursos, tendo como foco a formação do alfa-
betizador. 

Para essa etapa, foram selecionadas as seguintes unidades temáticas: objetivo do 
curso, perfil do egresso, grade curricular, disciplinas optativas e obrigatórias, carga 
horária total e comparada das disciplinas. Essas unidades são descritas tais quais se en-
contram registradas nos projetos do curso, servindo para o mapeamento geral das infor-
mações.

No segundo momento, procedeu-se a identificação das disciplinas relacionadas com 
a alfabetização. Depois de cumprida essa tarefa, voltou-se para a análise mais pormenoriza-
da das ementas dessas disciplinas para coletar informações sobre o embasamento teórico 
do professor alfabetizador. 

Neste ponto, o exame se debruçou sobre a identificação de tópicos que permitiram 
traçar analogias com as unidades temáticas alfabetização, o sistema de escrita alfabéti-
ca; a introdução dos grafemas na alfabetização; traços das letras; consciência fonêmi-
ca; memória e aprendizagem; escrita espelhada, processamento da leitura; variação 
sociolinguística e dificuldades encontradas no processo da alfabetização. A análise 
dessas unidades teve como objetivo verificar graus de proximidade semântica, no que tan-
ge especificamente ao arcabouço linguístico e psicolinguístico necessário à formação do 
professor alfabetizador. 

Posteriormente, as informações foram analisadas conjuntamente e serviram como 
elementos norteadores para a generalização e inferências dos dados, de modo a atender 
os objetivos da investigação e responder às indagações delineadas na introdução. 

Na análise conjunta dos dados, buscou-se identificar se há um alinhamento entre o 
objetivo proposto para o curso, as disciplinas ofertadas e o perfil do egresso, no bojo das 
especificidades requeridas na formação de um professor alfabetizador, ou seja, o professor 
dos Anos Iniciais. 
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ANÁLISE

De acordo com as análises levantadas nesse estudo, foi possível mapear pontos de 
estrangulamento importantes na formação inicial do professor alfabetizador. As ementas 
dos cursos de Licenciatura em Pedagogia das duas Universidades públicas analisadas reve-
lam carências no que tange ao embasamento linguístico e psicolinguístico requeridos no 
exercício da função de alfabetizar.

 Os dados coletados sinalizam para um desalinhamento entre o ideário das políticas 
públicas e o modelo de formação inicial efetivado nas Instituições de Ensino Superior. Uma 
das causas, conforme já apontada por Gatti et al. (2006, 2009, 2010) e confirmada nessa 
pesquisa é que, embora haja uma vasta gama de dispositivos legais que aparentemente 
respaldam a formação teórico-metodológica sólida do professor alfabetizador, em especial 
as DCNPs, na prática, torna-se impossível consolidar tal objetivo, em virtude do modelo de 
currículo evidenciado nessas diretrizes.

 Neste ponto, a ênfase prescrita nas DCNP sobre a formação do professor de Anos 
Iniciais (alfabetizador) revela fragilidades, uma vez que, ao seguir essas proposições, as ins-
tituições de ensino superior terão forjado um egresso carente das aptidões mínimas ne-
cessárias para levar a cabo as responsabilidades requeridas no cotidiano da alfabetização. 

Os indícios parecem confirmar as postulações de Gatti et al. (2006, 2009, 2010) sobre 
a configuração curricular proposta nas DCNP para os cursos de Licenciatura em Pedagogia, 
cuja organização promove a materialização de uma formação generalista, polivalente, dis-
persa e inconsistente. 

Neste contexto, o arcabouço teórico-metodológico de que o professor alfabetizador 
precisa dispor para atender as demandas pedagógicas cotidianas, parece não se efetivar. 

As análises das ementas dos cursos de Pedagogia da UDESC e da UFSC demonstra-
ram que a carga horária destinada para fundamentar o alfabetizador no que diz respeito 
ao objeto de ensino nas classes de alfabetização fica em torno de 5 a 6 pontos percentuais 
do total. Esse dado estatístico coloca em xeque as políticas públicas de formação do peda-
gogo, em especial, do alfabetizador. Afinal para que serve uma formação acadêmica senão 
para preparar profissionalmente esse professor? Como é possível conceber uma formação 
em que das quase 4.000 horas previstas para o curso, menos de 10 % do tempo é destinado 
aos conhecimentos sobre o objeto de ensino?

Como já apontado por Cagliari (1998), faz-se necessário entender que o professor 
alfabetizador é um “professor de Língua Portuguesa” e que, ao atuar nas classes de alfa-
betização, tem em mãos um objeto de ensino bastante específico e complexo, o sistema 
de escrita alfabética. Como esse professor poderá desempenhar suas atribuições docentes 
sem o mínimo de respaldo teórico? 

Neste contexto, o que se torna ainda mais evidente e incongruente com o perfil de 
egresso almejado é o fato de que o professor alfabetizador— com menos de 250 horas de 
formação específica em linguagem verbal escrita e destas, menos de 50 horas dedicadas ao 
sistema de escrita alfabética, além de quase nenhuma formação teórica sobre os processos 
de aprendizagem desse sistema – não estará preparado suficientemente para ensinar os 
aprendizes que irá encontrar nos cinco primeiros anos do ensino fundamental e, em espe-
cial, para dar conta  das demandas pedagógicas indispensáveis ao ciclo de alfabetização 
que corresponde aos dois primeiros anos.
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Traçando um paralelo com o profissional formado em Letras, novas indagações po-
dem ser feitas. Quantas horas de formação esses profissionais precisam para serem forja-
dos? Por que a formação em Letras demanda em média de 8 a 9 semestres de interação 
com os estudos da ciência da linguagem a fim de preparar o professor dos anos finais (e 
médio), enquanto o professor alfabetizador dispõe de uma formação específica com carga 
horária irrisória sobre o seu principal objeto de ensino? Por que a carga horária específica 
para esses profissionais destoa em tão alto grau da carga horária de formação do profes-
sor alfabetizador se ambos operam com o mesmo objeto de ensino: a linguagem verbal? 
Ademais, esses professores estão preparados para alfabetizar aprendizes que chegam aos 
anos finais sem o nível de competência em leitura e escrita requeridos para a faixa etária? 
Quando esses aprendizes terão a chance de passar por uma escola que garanta o direito 
ao pleno domínio da leitura? Essa não é a ferramenta fundamental para diminuir os altos 
índices de desigualdade e de exclusão social?

Os questionamentos aqui apresentados talvez possam ser respondidos. Embora re-
queiram respostas consumadas, deixar-se-ão subentendidas, uma vez que tal realidade pa-
rece ganhar força de mudança a partir das determinações legais da resolução que define as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licen-
ciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) 
e para a formação continuada.  

Art. 13. Os cursos de formação inicial de professores para a educação bá-
sica em nível superior [...] estruturam-se por meio da garantia de base 
comum nacional das orientações curriculares. [...] § 5º Nas licenciaturas, 
curso de Pedagogia, em educação infantil e anos iniciais do ensino funda-
mental a serem desenvolvidas em projetos de cursos articulados, deverão 
preponderar os tempos dedicados à constituição de conhecimento 
sobre os objetos de ensino, e nas demais licenciaturas o tempo dedi-
cado às dimensões pedagógicas não será inferior à quinta parte da carga 
horária total (Redação dada pela Resolução Nº 2, de 01 de julho de 2015) 
(Grifos nossos).

Apesar da existência dessa resolução, sabe-se de antemão que a formação linguística 
e psicolinguística do alfabetizador pode estar longe de ser alcançada, haja vista que os cur-
sos de Licenciatura em Pedagogia terão dois anos para se adaptar à nova normativa. Ade-
mais, constata-se empiricamente que a reformulação curricular sofre na maioria dos casos, 
interferências decorrentes de forças políticas internas às Instituições de Ensino Superior. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise das ementas revelou que há um número reduzido de disciplinas voltadas 
aos fundamentos (psico)linguísticos envolvidos no processo de alfabetização nos cursos 
de Pedagogia da UDESC e da UFSC. Ainda que ambas instituições perspectivem um perfil 
de egresso com pleno domínio dos conhecimentos da área de atuação, seus currículos, 
parecem não materializar as proposições na formação do alfabetizador. 
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Desse modo, a formação precisa ser revista. Os saberes relativos às áreas de linguística 
e psicolinguística podem servir como aporte para uma melhor compreensão do professor 
sobre o processo de alfabetização e como meio de promover maior domínio e autonomia 
nas questões relativas à linguagem. Esses conhecimentos podem auxiliar o professor alfa-
betizador na escolha de métodos, estratégias e material didático que melhor se aproxime 
dos direitos de aprendizagem dos alfabetizandos. 

 Aponta-se como sugestão, a criação de cursos de formação inicial especí-
ficos em alfabetização para corrigir as distorções existentes e formar um profissio-
nal voltado às especificidades da alfabetização. Além disso, sugere-se o fomento 
e à ampliação de fóruns de discussão para compensar os déficits na formação do 
egresso alfabetizador por meio de formação continuada, congressos, seminários, 
associações, etc.
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PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO: SINAIS DE ALERTA PARA 
TRANSTORNOS E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM

Andréa do Prado Felippe, Me.1 

RESUMO

Este trabalho, intitulado “Processo de alfabetização: sinais de alerta para transtornos e 
dificuldades de aprendizagem”, resulta de uma síntese de artigos de revisão, de caráter 
multidisciplinar e abordagem neurobiológica. O estudo se debruça sobre os aspectos 
condicionantes do mau desempenho escolar em correlação com o processo de alfabe-
tização. Tem por objetivo, conceituar e distinguir os transtornos específicos de apren-
dizagem (dislexia, disgrafia, disortografia e discalculia), Transtorno de Déficit de Aten-
ção/Hiperatividade, Transtorno de Desenvolvimento da Coordenação e Dificuldades de 
aprendizagem.  A compreensão das temáticas pelos profissionais da educação pode con-
tribuir para a identificação de sinais de alerta e para intervenção pedagógica precoce nas 
classes de alfabetização.

Palavras-chave: Alfabetização. Transtornos específicos de aprendizagem. Dificuldades de 
aprendizagem. Sinais de alerta. Mau desempenho escolar.

INTRODUÇÃO

A universalização da educação e a melhoria da qualidade do ensino de língua em 
nosso país, desde o período republicano até os dias atuais, continua sendo a pauta das 
políticas públicas nacionais. O aprendizado da língua escrita – alfabetização é, indubitavel-
mente, condição sine qua non para participação plena e ativa na sociedade.

Sabe-se, porém, que os desafios encontrados no âmbito escolar para o alcance das 
metas estabelecidas pelos dispositivos legais ultrapassam a natureza linguística. O pro-
cesso de aprendizagem da língua escrita está circunscrito a condicionantes biológicos e 
sociais, tais como, desenvolvimento físico, neurológico e cognitivo, letramento familiar, 
condição socioeconômica, formação docente, proposta de ensino, infraestrutura escolar, 
dentre outros.

1  Graduada em Pedagogia com Habilitação em Educação Infantil e Anos Iniciais/UnC (1995), Especialista em Prá-
ticas Pedagógicas Interdisciplinares/FACVEST(2005) e Mestra em Linguística/UFSC(2015), ênfase em Psicolin-
guística - Linha de Pesquisa: Aquisição e Processamento da Leitura. Docente da Rede Municipal de Ensino de 
Florianópolis. Tem experiência na área de Educação com classes de alfabetização e formação continuada de pro-
fessores alfabetizadores, atuando nos seguintes temas: educação em linguagem, alfabetização; decodificação e 
compreensão leitora; consciência fonológica; memória de trabalho; transtornos específicos de aprendizagem; 
dificuldades de aprendizagem, sistema de escrita alfabética; modalidades organizativas do trabalho pedagógico, 
entre outros. Coordena o Grupo de Estudos Independentes Sobre Alfabetização – GEISA. Atualmente é coorde-
nadora do Polo UAB Florianópolis. E-mail: andrea.felippe@sme.pmf.sc.gov.br
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Para o desenvolvimento do estudo em questão focalizaremos com maior ênfase os 
condicionantes biológicos, visto que os transtornos afetam sobremaneira o aprendizado da 
língua escrita sem desconsiderar a importância dos aspectos sociais em toda a sua abran-
gência. 

Como já mencionado, a alfabetização desempenha um papel fundamental no con-
texto sócio histórico da humanidade. Um processo de alfabetização eficaz é um indicativo 
de sucesso, tanto nas áreas da escolaridade formal do indivíduo, quanto na ampliação dos 
usos sociais da leitura nas diversas esferas da atividade humana. No entanto, apesar da uni-
versalização do acesso à educação, garantida por força de lei, a qualidade da educação nas 
classes alfabetização, ainda se apresenta como um problema a ser elucidado. 

Estudos neurobiológicos apontam que em torno de 15% a 20% dos alunos em fases 
iniciais de escolarização apresentam dificuldades em aprender e se forem analisados os pri-
meiros seis anos de escolaridade este percentual pode atingir 50 pontos percentuais (ROTA, 
OHLWEILER, RIESGO, 2006 apud SIQUEIRA; GIANNETTI, 2010). 

Em contrapartida, nos colegiados de muitas escolas brasileiras, evidencia-se empi-
ricamente2, situações de queixas docentes recorrentes, enfatizando o problema de mau 
desempenho escolar, em especial nas classes de alfabetização3. Algumas queixas são va-
lorizadas e encaminhadas para uma equipe profissional multidisciplinar4 para um futuro 
diagnóstico. Porém, no Brasil, principalmente no contexto da escola pública, sabe-se de 
antemão, que esse processo tende a ser moroso, podendo resultar num diagnóstico tardio, 
cuja repercussão se propaga na maioria das vezes, para um cenário de fracasso escolar por 
um tempo duradouro. Tal condição pode impactar direta ou indiretamente na desmotiva-
ção e baixa autoestima do estudante e em muitos casos na evasão escolar. 

Rodrigues e Ciasca (2016), registram que apesar do avanço científico e das milhares 
de pesquisas sobre os transtornos, há ainda no contexto escolar, a sensação de dificuldade 
em lidar com o problema e sugerem uma nova postura do professor. Tal postura exige que 
o profissional desenvolva a capacidade de identificar as crianças com baixo rendimento 
na leitura e na escrita, avaliar fatores de risco para transtorno, em especial, a dislexia, e 
elaborar e executar um trabalho interventivo voltado para as dificuldades. Isso pressupõe, 
dentre outras coisas, conhecimento sobre a temática, domínios de diferentes abordagens 
de ensino e capacidade de sistematização do processo de intervenção docente. Além disso, 
poderá encaminhar com maior segurança a criança com suspeita de transtorno à investiga-
ção interdisciplinar para um diagnóstico diferencial.

Neste sentido, parte-se da premissa que o alfabetizador, de posse de subsídios teó-
ricos sobre os transtornos e dificuldades de aprendizagem poderá minimizar os efeitos 

2  Tais evidências foram constatadas em colegiados de classes, ao longo da trajetória profissional de 25 anos como 
professora alfabetizadora e profissional da Rede Municipal de Educação de Florianópolis.

3  De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, nos dois primeiros anos do ensino fundamental, a ação peda-
gógica deve ter como foco a alfabetização. 

4  Os diagnósticos de transtornos devem ser realizados por uma equipe multidisciplinar formada por profissionais 
da neurologia, otorrinolaringologia, fonoaudiologia, psicologia, psicopedagogia ou psicopedagogia clínica. No 
entanto, acredita-se que o professor que detém os conhecimentos da área pode ser um grande aliado da criança 
com mau desempenho, identificando os sinais de risco, encaminhando as queixas com maior celeridade para a 
equipe multidisciplinar e sistematizando ações de intervenção precoce mais adequadas.
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deletérios do mau desempenho escolar dos estudantes e contribuir para a melhoria da 
qualidade da educação. 

O mau desempenho escolar (MDE) é um sintoma definido pela literatura científica 
como um rendimento escolar abaixo do esperado para a faixa etária, escolaridade e habilida-
des cognitivas (SIQUEIRA; GIANNETTI, 2010) e pode estar associado a várias etiologias.  Fre-
quentemente traz repercussões emocionais, sociais e econômicas e suas causas podem ter 
natureza intrínseca (fatores biológicos/individuais) ou extrínseca (fatores ambientais/sociais). 

Os Transtornos específicos de Aprendizagem (TA), também denominados no Brasil, 
como distúrbios de aprendizagem, têm origem intrínseca e estão relacionadas às funções 
neurológicas/cognitivas. As Dificuldades de Aprendizagem (DE) têm origem extrínseca ao 
indívíduo, sem comprometimento orgânico, estão associadas a fatores sociais e dizem res-
peito a metodologias pedagógicas inadequadas, condições socioculturais desfavoráveis, 
problemas emocionais graves, ambiente alfabetizador carente de recursos e estímulos, en-
tre outros. (SIQUEIRA; GIANNETTI, 2010).

Em se tratando de TA, o  termo “específico” descreve a sua própria definição, pois se 
trata de um distúrbio restritivo a habilidade cognitiva de uma determinada área, como é o 
caso do transtorno da leitura (dislexia), ou transtorno da escrita (disgrafia/disortografia), e 
ou transtorno da matemática (discalculia). No Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtor-
nos Mentais – DSM – 5, o  Transtorno específico de Aprendizagem está categorizado como 
“Transtornos do Neurodesenvolvimento”. 

De acordo com o referido manual, o diagnóstico de TA, em síntese, requer um dos sinto-
mas, com persistência de no mínimo seis meses: 1) leitura de palavras de forma imprecisa ou 
lenta e com esforço; 2) dificuldade para compreender o sentido do que é lido; 3) dificuldades 
para ortografar; 4) dificuldade com a expressão escrita, com erros de gramática ou pontuação 
nas frases, organização inadequada de parágrafos, falta de clareza; 5) Dificuldades para do-
minar o senso numérico, fatos numéricos ou cálculo; 6) Dificuldades no raciocínio, tais como, 
aplicar conceitos, fatos numéricos ou operações para solucionar problemas quantitativos.

 Dentre os TA, a dislexia, cujos sintomas correspondem aos itens 1 e 2 do parágrafo 
anterior, tem sido um dos mais pesquisados nos últimos trinta anos. A dislexia atinge cerca 
de 3 a 5% da população de todas as origens e nível intelectual e é descrita como uma difi-
culdade desproporcional de aprendizagem da leitura no que tange aos aspectos de aquisi-
ção, acurácia e fluência leitora. Tais dificuldades são resultados de déficit no processamento 
fonológico. Problemas na compreensão e experiência de leituras reduzidas são as conse-
quências secundárias (RODRIGUES; CIASCA, 2016).

O manifesto da Associação Brasileira de Dislexia - ABD, indica que em torno de 1,8 mi-
lhões de estudantes são afetados pelo transtorno (TOPCZWESKI et al., 2001). No que tange 
ao fator hereditariedade, estudos de genética comportamental da Universidade do Colo-
rado apontam que 50% das crianças disléxicas têm irmãos e pais com o mesmo distúrbio 
(DEHAENE, 2012). 

A dislexia pode se manifestar por meio de leitura e escrita incompreensíveis, dificul-
dades em identificar letras ou sons; dificuldades em compreender a relação grafema/fo-
nema; dificuldades em desenvolver habilidades de consciência fonológica; segmentação 
incorreta da escrita; escrita espelhada; antecedente familiar de TA e TDAH e déficit na psico-
motricidade (SIQUEIRA; GIANNETTI, 2010).
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 Em relação ao transtorno da expressão escrita, itens 3 e 4 acima, há duas subcate-
gorias de abrangência: disgrafia e disortografia.  Para Ciasca (2003), os sinais de risco para 
a disgrafia são traçado ilegível, dificuldade para escrever, mistura de letras, (maiúsculas/
minúsculas), formas/cursiva), traçado de letras incompleto, dificuldade visomotora e vi-
soespacial. Geralmente, a disgrafia mantém comum associação com Transtorno do Desen-
volvimento da Coordenação (TDC). A disortografia, por sua vez, é caracterizada por dificul-
dades linguísticas fonológicas e ortográficas e de produção de textual e frequentemente 
está associada à dislexia.

O Transtorno da matemática, ou discalculia do desenvolvimento, cujos sintomas são 
supracitados nos itens 5 e 6, é um termo usado em referência a problemas no processa-
mento de informações numéricas aprendizagem de fatos aritméticos e realização de cálcu-
los precisos ou fluentes (DSM – 5). 

Vale salientar que para um indivíduo ser diagnosticado com transtorno específico de 
aprendizagem deverá apresentar nível cognitivo normal, ausência de deficiência auditiva e 
visual, ajuste emocional e ensino adequado. Os TA podem apresentar comorbidades com 
outros transtornos, como por exemplo, o Transtorno de Défict de Atenção/hiperatividade 
– TDA/H e Transtorno de Desenvolvimento da Coordenação -  TDC, ambos, relacionados 
ao mau desempenho descolar.  No entanto, conforme registrado no DSM - 5, crianças com 
um transtorno específico da aprendizagem podem parecer desatentas devido a frustração, 
falta de interesse ou capacidade cognitiva limitada. A desatenção, no entanto, em pessoas 
com um transtorno específico da aprendizagem, mas sem TDAH, não acarreta prejuízos em 
outras áreas.

De acordo com Siqueira e Gianetti (2011), o TDAH é definido por um padrão persis-
tente de desatenção, podendo se manifestar como tipo combinado, ou não, com a hipera-
tividade e/ou impulsividade, que interfere no funcionamento e no desenvolvimento, com 
impacto negativo em relação às atividades sociais e acadêmicas dos estudantes. 

Em relação a prevalência, levantamentos populacionais sugerem que o transtorno 
atinge cerca de 5% da crianças e 2,5% dos adultos. Portadores de TDAH frequentemente 
não prestam atenção a detalhes, cometem erros por descuido, não escutam comandos e 
instruções, perdem objetos, não concluem suas tarefas e resistem às atividades que exigem 
maior esforço mental. A hiperatividade e/ou impulsividade no tipo combinado pode apre-
sentar como características mãos e pés agitados, inquietação constante, fala e corrida em 
demasia, entre outros. Não é raro o estudante dar respostas precipitadas, ter dificuldades 
em aguardar a sua vez e se meter em conversas alheias (Manual diagnóstico e estatístico de 
transtornos mentais DSM – 5, 2014).

 O TDC é um transtorno que diz respeito à aquisição e execução de habilidades 
motoras e não costuma ser diagnosticado antes dos 5 anos de idade. Em relação aos cri-
térios diagnósticos do DSM – 5, as dificuldades manifestam-se por lentidão e imprecisão 
no desempenho motor para apanhar um objeto, utilizar tesouras, escrever a mão, mani-
pular objetos entre outros. O diagnóstico se efetiva apenas se o prejuízo motor interfe-
rir substancialmente nas atividades cotidianas próprias da idade cronológica, causando 
impacto negativo ao desempenho escolar e a vida social. A terminologia utilizada para 
o transtorno do desenvolvimento da coordenação inclui: dispraxia da infância, transtor-
no do desenvolvimento específico da função motora e síndrome da criança desajeitada 
(DSM – 5, 2014).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Procurou-se evidenciar neste resumo conceitos e características dos aspectos relacio-
nados ao mau desempenho escolar e a distinção entre transtornos específicos de aprendi-
zagem (dislexia, disgrafia/disortogra e discalculia), dificuldades de aprendizagem e outros 
transtornos como o Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade – TDAH e o Transtor-
no do Desenvolvimento da Coordenação - TDC.

 Entende-se que o professor alfabetizador que se aproprie do arcabouço teórico de 
tais áreas poderá se tornar um grande aliado do estudante com mau desempenho escolar, 
no sentido de identificar precocemente os sinais de risco de um possível transtorno. Poderá 
adicionalmente, encaminhar, com maior celeridade, o estudante para uma avaliação crite-
riosa de uma equipe multidisciplinar. 

Além disso, em contrapartida, poderá também ter uma postura mais ativa, acaban-
do com a ideia errônea de que a intervenção é objeto apenas de quem atua nas clínicas. 
Há inúmeras pesquisas das áreas Neurologia, Psicologia Cognitiva, Psicopedagogia e Psi-
colinguística que  orientam para possibilidades interventivas precoces. Cabe ao professor 
alfabetizador, se colocar na posição de um pesquisador e promover uma parceria com os 
profissionais da equipe multidisciplinar a fim de minimizar os efeitos do mau desempenho 
escolar. 

Realizar um trabalho psicopedagógico e psicolinguístico no contexto escolar é possí-
vel e necessário desde que haja envolvimento e formação continuada constante. Sugere-se 
aos interessados que façam investigações sobre possibilidades interventivas precoces. Há 
indicações científicas robustas que não puderam ser veiculadas aqui em virtude do recorte 
do objeto de estudo.
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PROFESSOR TEMPORÁRIO: SITUAÇÕES DA DOCÊNCIA EM EDUCAÇÃO 
FÍSICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE FLORIANÓPOLIS (2011/2017)1

Artur Gomes de Souza, Ms.2

Prof. Orientador Fabio Machado Pinto, Dr.3

RESUMO

Este trabalho estudou e analisou a situação dos professores temporários da Rede Municipal 
de Florianópolis, em especial daqueles que atuam na área da Educação Física (EF). Para tal 
empreendimento nos utilizamos do método biográfico no estudo de um professor tempo-
rário e seu contexto sócio-histórico. A abordagem contou com revisão de literatura, análise 
de documentos e dos microdados do INEP, bem como a entrevista semiestruturada.  Este 
resumo da ênfase às questões políticas e sociais enfrentadas pelo professor, os dilemas 
históricos entre a prática pedagógica e as lutas pelos direitos do trabalhador da educação. 
Neste contexto, se inscreve a história de Joaquim, filho de educadora, nativo do litoral ca-
tarinense, educador engajado e que realiza seu projeto e desejo de ser professor frente as 
contradições sociais e econômicas impostas pelas gestão municipal atual. 

Palavras-chave: Trabalho temporário. Trabalho docente. Método biográfico. 

Para compreender os professores temporários da Rede Municipal de Ensino de Floria-
nópolis (RMEF), utilizamos os microdados do INEP e realizamos entrevista com um profes-
sor de Educação Física (EF): Joaquim. Tomamos como referência o método progressivo-re-
gressivo sartreano com a ênfase biográfica.4

Do ponto de vista sócio-antropológico e por meio da análise dos dados é possível 
traçar um perfil dos professores de EF da rede municipal de Florianópolis. Encontramos que 
quase metade dos professores de EF da RMEF são temporários. Os 54 professores concursa-
dos acumulam 347 turmas enquanto os 52 temporários têm 316. Para ambos, a média do 
número de turmas é de seis para cada. Portanto, se aproximaria da carga horária de trinta 
horas, já que as turmas de EF na RMEF têm três aulas por semana e um terço da carga horá-
ria é destinada a atividades sem interação com alunos. 

Em 2017, entre os efetivos havia 32 mulheres e 22 homens, em relação aos temporários 
eram 28 mulheres e 24 homens. Quanto à idade, o quadro se coaduna com os parâmetros na-
1  Esse resumo resulta de trabalho de dissertação de mestrado (SOUZA, 2018)  que objetivou compreender as de-

terminações da situação dos professores temporários da Educação Básica pública brasileira.

2  Possui graduação em Educação Física e Mestrado em Educação. Trabalha como professor temporário na Rede 
Municipal de Educação de Florianópolis. Atua na área da Educação, com ênfase em trabalho e formação docente. 

3  Professor da Universidade Federal de Santa Catarina, do departamento de Metodologia de Ensino do CED. É profes-
sor do PPGE/CED da linha de Sociologia e História da Educação. Supervisor da área Educação Física - (PIBID/UFSC) 
Programa de Iniciação à Docência e membro pesquisador dos Núcleos NEPESC / UFSC e ESCOL / Université Paris 8.

4  Para tal empreendimento nos inspiramos em Sartre (1960, 1977) e Schneider (2008).
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cionais estando os temporários entre os mais jovens. A média geral de temporários e efetivos 
fica em 39,75 anos e a mediana em 38. Os temporários são mais novos, com média de 37,1 e 
mediana de 34 anos; os concursados têm 42,24 anos em média e 39,5 de mediana. Também 
em relação às idades máximas e mínimas os temporários encontram-se entre os mais novos; 
22 como mínima e 58 como máxima para temporários e 28 e 62 para concursados. 

Os professores da rede costumam classificar as redes de ensino da seguinte forma: 
a melhor seria a federal, depois a municipal, a estadual e pior a privada. Joaquim, nosso 
biografado, passou pelas três redes públicas: na federal5, a experiência foi com estágio não 
obrigatório6; com um salário inferior a Rede Federal7, a RMEF reserva um terço da carga 
horária para atividade sem interação com os alunos, enquanto a estadual não cumpre essa 
normativa (CNTE, 2016). Para Joaquim, a Rede Municipal conta ainda com um sindicato 
atuante, que luta por melhores condições de trabalho.

Destaca-se ainda que as diferenças contratuais não impedem que sejam estabelecidas 
relações de solidariedade entre os pares. Joaquim revela que quando aparecem dúvidas e 
impasses sobre a prática pedagógica, recorre ao grupo de professores da escola e também a 
seus colegas de formação. Esse intercâmbio ou rede de suporte, pode realizar-se na escola, 
mas também na sua casa, bares ou restaurantes, compartilhando saberes, aflições, estratégias 
e afetividades com seus pares. As formações continuadas ofertadas pela prefeitura, são consi-
deradas por ele como um bom auxílio na realização cotidiana de seu trabalho. 

Quanto a temporariedade nos contratos, se observa que os mais antigos tiveram pos-
sibilidade de efetivar-se, ao contrário dos que ingressaram recentemente na profissão8. Por-
tanto, os jovens professores de EF da RMEF têm piores contratos do que a média geral da 
rede na mesma faixa etária. A titulação dos efetivos é maior que a dos temporários (SOUZA, 
2018) e todos os professores efetivos de EF em 2017 atuavam exclusivamente nessa rede; 
dos temporários, sete dividiram suas atenções e trabalho, com outras redes de ensino. 

No ano de 2018 foram ofertadas 3.360 horas distribuídas entre 143 vagas de 40, 30, 20 
e 10 horas. Para todos o trabalho teve início em 15 de fevereiro, porém 130 vagas terminam 
em 21 de dezembro e as 13 restantes variam para tempo menor. Em 47 das 143 vagas esta-
vam expostos o nome do professor que seria substituído, 96 foram descritas como Classe 
Vaga, repetidas ano a ano, nos mesmos postos de trabalho. Essas vagas são decorrentes da 
abertura de novas turmas ou de aposentadoria de professores, às quais ainda não houve 
tempo hábil para realização de concurso público para provimento do cargo. Em contrapo-
sição à nomenclatura utilizada pela RMEF, de que esse professor seja substituto9, a maior 
parte dos professores contratados na disciplina de EF como ACT não substitui nenhum pro-
fessor, pois não há efetivo titular para a vaga que ocupa. 
5  Os efetivos da Rede Federal tem 50% da carga horária destinada à hora-atividade para planejamento de ativida-

des, conquanto os estagiários não. 

6 Há um Técnico Educacional graduado em EF que trabalha como professor, mas não tem contrato de professor.

7  Em 2014 o salário médio dos professores em jornadas de 40 horas semanais era de R$ 7.767,94 na rede federal, R$ 
3.476,42 nas estaduais, R$ 3.116,35 nas municipais e R$ 2.599,33 na rede privada (BRASIL, 2017).

8  Se considerarmos os professores de EF da RMEF em 2015, 52,7% era temporário, número superior ao da média 
geral de 38,6% na RMEF. Fica ainda mais elevado na primeira faixa etária, até 30 anos (81%).

9 No site da SMEF está descrito como Processo Seletivo para Substitutos (FLORIANÓPOLIS, 2018a). 
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A discussão realizada sobre as legislações municipais que regem a contratação dos 
temporárias foi alterada nos Decretos nº 3621, de 22 de agosto de 2005 (FLORIANÓPOLIS, 
2005), e 9.882, de 2012 (FLORIANÓPOLIS, 2012). Em seu artigo 2º., após citar a contratação 
por afastamento de servidor efetivo descrita anteriormente, na lei 2.517 de 1986 (FLORIA-
NÓPOLIS, 1986), acrescenta os casos: 

II - quando houver classe vaga temporária; III - quando houver a carência de 
habilitação, decorrente da proposta de ensino; IV - para atender programas 
especiais e convênios; V - nos demais afastamentos temporários permitidos 
em lei (FLORIANÓPOLIS, 2012).

Vemos, assim, rupturas nos marcos legais com o termo substituto em favor de temporá-
rio, ao menos de 2005 em diante, para atuar em caráter temporário, algo que percebemos na 
análise da oferta de vagas para professores de EF, com uma enxurrada de classes vagas, em 
2018, que não configuram substituição. Joaquim assume uma postura crítica a este situação: 

Temporário é uma pessoa que está passando aqui e vai embora, não eu que 
moro aqui, eu resido aqui há 15 anos em Florianópolis. Estudo e trabalho há 
10 anos com educação. Eu não sou substituto na rede. Eu sou porque eles 
querem precarizar o meu trabalho, porque na verdade eu sou um efetivo 
da rede, né. Eu não vou me mudar daqui, eu não tenho intenção de mudar 
(JOAQUIM, 2018).

Ele elabora a sua situação como a de um “passageiro permanente”10, pois trabalha tal 
qual efetivo, mas recebe o pagamento e é tratado administrativamente como temporário. 
Sobre isso e a relação do Estado com a educação, Joaquim entende que Eles têm um lado 
bem definido na luta de classes, eu acho, eles estão pra defender quem é rico, para acúmulo de 
dinheiro, eles não estão para ajudar o povo (JOAQUIM, 2018). Essas reflexões constatam-se 
nas propostas que o executivo municipal ofertou durante a greve de 2018: demitir os ACTs 
e reduzir os dias de falta e reposição de aulas dos efetivos, mas não dos ACTs, que teriam 
o desconto dessas aulas no salário. Para Joaquim (2018), eles tentaram pegar no ponto mais 
fraco, o ACT. Que são menos pessoas, que estão em contrato temporário, têm medo. O profes-
sor recebeu sua rescisão contratual em dezembro de 2017 e seu salário seguinte foi recebi-
do em maio, mesmo havendo trabalhado na prefeitura desde fevereiro, o que contabiliza 
quatro meses sem renda ou um quarto de ano. Seu caso não foi o único na RMEF, tendo 
outros professores passado pelo mesmo problema. Há também um atraso sistematizado, 
relativo à data de pagamento: a nossa data-base diz que a gente vai receber no penúltimo dia 
de todo mês e a gente recebe dois dias depois, a gente recebe três dias depois. A gente deveria 
receber no penúltimo e a gente recebe no segundo dia útil (JOAQUIM, 2018). 

A RMEF estabeleceu um contrato com o Banco Interamericano de Desenvolvimen-
to (BID) e desde então vem reformulando sua forma de atuação. Em análise sobre esse 
processo, Seki et al (2017b, p. 46) perceberam que “Um ardil central para a formatação e 
subordinação do professor ao Acordo encontra-se na mudança da carreira e num sistema 
de avaliação ainda não inteiramente explicitados”. Tais mudanças foram expostas na Lei nº 
10.372 de 2018 (FLORIANÓPOLIS, 2018b), sancionada pelo executivo, que prevê a contrata-
ção de professores e demais servidores municipais via Organizações Sociais (OS) retirando 

10  Para Seki et al (2017a, p. 942) “A tragédia não é nova ou passageira, mas característica da estrutura educacional 
brasileira”. 



|   58   |

PROGRAMA REDE DE SABERES  |  POLO UAB

assim a obrigatoriedade de concurso de provas e títulos para exercer essas funções. Na letra 
da lei está disposto o seguinte: “O pagamento de remuneração da equipe contratada pelas 
organizações sociais com recursos do contrato de gestão não gera vínculo trabalhista com 
o poder público, em qualquer hipótese” (FLORIANÓPOLIS, 2018b, p. 6). 

O processo de financeirização do capital fica latente no corpo do projeto, podendo a 
entidade investir o dinheiro do fundo público no mercado financeiro, como na passagem 
do artigo 25, que sinaliza a necessidade de “c) registro atualizado, mensal, dos recursos pú-
blicos recebidos, inclusive rendimentos decorrentes de sua aplicação no mercado finan-
ceiro, e sua destinação” (FLORIANÓPOLIS, 2018b, p. 6). Também é possível à OS contratar 
uma empresa terceirizada para a realização dos serviços desde que apresente a “relação 
completa de terceirizados”. 

Sob a égide do discurso da falta de recursos, o governo municipal veiculou propa-
gandas nas mídias locais que custaram mais de oito milhões de reais aos cofres públicos 
divulgando o projeto que originou essa lei (SOUZA, 2018). Em suas propagandas confessou 
que se não fosse aprovada, seria atingido o teto da Lei da Responsabilidade Fiscal11 (LRF) 
(BRASIL, 2000). Essa lei, que limitou os gastos com pessoal, é utilizada na área educacional, 
conforme analisado por Souza, Melo e Bonatto (2015, p. 80), “muitas vezes como motivo 
para a restrição da contratação de professores efetivos e promoção sistemática da contra-
tação de professores temporários”.

A prefeitura em uma de suas propagandas afirma que a contratação via OS é boa para 
os servidores efetivos devido ao limite da LRF, “contratando OS, não vai inchar ainda mais a 
folha, permitindo que o limite baixe e que o servidor receba o que é de direito” (FLORIANÓ-
POLIS, 2018d, p. 10). A aprovação da lei das OS ocorreu sob forte repressão policial, em um 
sábado de feriado, apelidado de dia da Inconfidência Mané, durante a greve dos servidores 
municipais, que iniciou no dia 11 de abril e terminou no dia 11 de maio (SINTRASEM, 2018). 

Joaquim, entendeu ser a greve contra as OS, a mais significativa das quais já partici-
pou como professor e estudante. Ele participou por considerar que, por sua experiência 
como ACT, merecia passar a efetivo. Concomitantemente à esperança de mudança históri-
ca, existe receio de Joaquim sobre a possibilidade das formas contratuais de temporário ou 
efetivo perdurarem. Busca outras possibilidades de manter a subsistência caso os avanços 
do capital afetem sobremaneira a docência em Florianópolis. A greve afeta a população, 
mas Joaquim considera que estão obrigados a usar essa medida para negociar com as au-
toridades. Muitos dos grevistas tiveram descontos no salário e receberam auxílio do sindi-
cato para pagar contas emergenciais: não foi o caso de Joaquim que estava sem receber e 
havia conseguido um empréstimo com um colega. 

As formas contratuais na RMEF passam por alterações com a entrada das OS como lei 
em 2018. A efemeridade do vínculo com as redes insere o professor em dinâmicas de inse-
gurança financeira e profissional, alteram a organização da vida e expressam a forma como 
eles se movimentam e produzem a história. Verificamos que a mãe de Joaquim atuou 25 
anos como temporária e ele aos 31 anos ainda não teve oportunidade de ter emprego de 
11 No site da prefeitura de Florianópolis foi publicado, em 9/04/2018, que “Para abrir as 10 creches bem como colo-
car a UPA Continente para atender a população, o município precisa de mais de 700 novos servidores. Proibida de 
admiti-los via concurso pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a Prefeitura alega que a única forma é viabilizar com 
Organizações Sociais, a exemplo de outros Estados e Municípios brasileiros. ‘Ou é por OS, ou não temos como abrir 
essas unidades que iniciaram ainda na gestão anterior. Não podíamos também parar obras, porque são importan-
tes para a população’, explicou o Prefeito Gean Loureiro” (FLORIANÓPOLIS, 2018c).
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carteira assinada, embora tenha trabalhado na redes de ensino Federal, Estadual e Munici-
pal. A luta é uma constante frente aos cenários de terceirização que interpõem os interesse 
dos capitalistas em contraposição ao dos trabalhadores. Essa situação da luta foi construída 
em convergências e tensões de projetos que se unificam na formação de um grupo no 
enfrentamento a projetos antagônicos. Tal questão, para além das relações tecidas com co-
legas durante o período de graduação e laços de solidariedade conformados no cotidiano 
extrapolam na disputa de projetos de futuro da escolarização em Florianópolis.
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ESCOLA A TEMPO INTEIRO: ANÁLISE DOS DISCURSOS ESPECIALIZADOS

Cláudia da Silva, Me.1

Prof. Orientador Doutora Ariana Cosme, Dr.2

RESUMO

Este trabalho é o resultado do estudo ao nível de Mestrado em Ciências da Educação, reali-
zado na Universidade do Porto, Portugal, sobre o aumento da jornada escolar no 1º Ciclo de 
Educação Básica de Portugal, instituído pelo Programa Escola a Tempo Inteiro. Teve como 
objetivo refletir sobre esse novo paradigma educativo e as implicações resultantes do au-
mento das horas que as crianças ficam sob a guarda da escola, dando maior visibilidade 
quanto aos riscos e possibilidades de uma escola em tempo integral.  

Palavras-chave: Escola a tempo inteiro. Atividades de enriquecimento curricular. Função 
social da escola. 

O estudo decorre de uma investigação realizada na Universidade do Porto, Portugal, 
na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, e baseou-se numa pesquisa docu-
mental, tendo como fonte principal de análise as dissertações acadêmicas produzidas em 
instituições de ensino superior em Portugal, entre os anos letivos de 2006 e 2013, e sele-
cionadas a partir da pertinência de informações sobre a Escola a Tempo Inteiro, numa ten-
tativa de refletir sobre algumas questões, entre as quais destacamos: i) a pertinência desse 
novo modelo educativo para as famílias; ii) as implicações do aumento do tempo escolar 
sobre o tempo livre das crianças; iii) as alterações curriculares como umas das medidas 
propostas para a diminuição do insucesso escolar. 

O Programa Escola a Tempo Inteiro tem como um dos objetivos, “adaptar os tempos 
de permanência das crianças nos estabelecimentos de ensino às necessidades das famílias” 
(Despacho nº 12.591/2006). Percebeu-se, através das leituras e análises feitas dos traba-
lhos acadêmicos – material empírico da pesquisa – que o aumento da jornada escolar está 
servindo como uma resposta social, tendo em vista as considerações positivas quanto à 
guarda das crianças em local seguro e o preenchimento dos tempos livres, mediante as ati-
vidades de enriquecimento curricular. Embora a maioria dessas considerações tenha sido 
positiva, considera-se que algumas tiveram um caráter crítico, apontando o aumento da 
jornada escolar como um fator redutor dos tempos e das (con)vivências familiares e  como 
uma forma de guardar as crianças nos espaços escolares. 

Verificamos que, no contexto português, o aumento da jornada escolar trouxe uma 
nova dinâmica para as escolas e famílias, em especial para as crianças que frequentam as 
atividades de enriquecimento curricular. O tempo livre passou a ser submetido ao tempo 
escolar, diminuindo dessa forma os “tempos de vida das crianças” (PIRES, 2014, p.96) e au-

1 Professora Mestre na Prefeitura Municipal de Florianópolis, atuando na área dos Anos Iniciais.
   
2 Professora da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, Portugal.
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mentando “os tempos de aluno” (idem). Muitas vezes a “natureza  eminentemente lúdica” 
(Decreto 91/2013)  e os tempos “pedagogicamente ricos e complementares das aprendiza-
gens” (Despacho 12.591/2006)  não estão contemplados nessas ‘horas a mais’ que as crian-
ças permanecem nas escolas. As AEC acabam, dessa maneira, sendo um “alargamento do 
tempo formal” (COSME e TRINDADE, 2007, p.19).

Essa sobreposição do modelo escolar sobre as atividades de enriquecimento curricu-
lar acarreta ainda outros riscos para as crianças que as frequentam, como a “hiperescolari-
zação” (COSME e TRINDADE, 2007, p.18), e podem ainda criar “situações de maior tensão, 
algo que, com o período de permanência na escola a aumentar e sem tempo para brinca-
rem livremente, pode tornar-se ainda mais presente” (SANTOS et al, 2011, p.71).

Tais questões, levantadas sobre as implicações do aumento da jornada escolar na vida 
das crianças convidam a repensar uma forma de organização curricular que valorize a “in-
fância como um ciclo de vida específico e singular” (COSME e TRINDADE, 2007, p.83) e que 
as atividades implementadas para completar a jornada ampliada sejam “realizadas numa 
perspectiva lúdica e não como mais horas de aulas através de uma pedagogia próxima do 
brincar que tem por base a teoria do lazer: descansar, divertir e desenvolver” (SALGADO cit 
in Pires, 2012, p. 91-92).

Com as questões seguintes, pretendemos apresentar as alterações curriculares no 1º 
Ciclo de Educação Básica do sistema de ensino português, como uma das medidas previs-
tas para a diminuição do insucesso escolar. Tais alterações centraram-se na determinação 
de vinte e cinco horas de trabalho semanal para as áreas de Língua Portuguesa, Matemática 
e Estudo do Meio bem como na implementação das AEC como atividades “complemen-
tares das aprendizagens associadas à aquisição das competências básicas” (Despacho nº 
12.591/2006). Entre essas atividades, estão o ensino de Inglês e o apoio ao estudo (ativi-
dades obrigatórias na oferta, mas facultativas para a frequência). Dessa forma, e de acordo 
com as considerações já apontadas no estudo, podemos inferir que o sucesso escolar está 
associado ao aumento do tempo na escola e não na qualidade do tempo que as crianças 
passam na escola. 

Diante disso, e de acordo com esse novo desenho educativo, espera-se que os alunos, 
ficando o dia inteiro na escola com atividades escolarizadas e ministradas por professores, 
tenham mais sucesso escolar e aprendam mais. De acordo com o estudo realizado, perce-
beu-se que o modo como as escolas estão a trabalhar dentro desse modelo pedagógico 
está sendo bem aceito nas escolas, pelos pais/encarregados da educação, alunos e profes-
sores, muito embora existam algumas críticas.

Talvez por se configurar como uma extensão do que já era feito, do que já era co-
nhecido, ou seja, a manutenção da forma escolar, nos remetemos à seguinte questão para 
reflexão: a dificuldade de mudar, de construir uma outra forma de trabalhar senão a ‘forma 
escolar’. 

Voltando à questão levantada sobre a recuperação do atraso escolar do sistema edu-
cativo português, em relação aos padrões europeus (Despacho nº 14.753/2005) e que sus-
citou a reflexão sobre o aumento da jornada escolar para a superação do insucesso escolar, 
percebemos que essa medida apresenta algumas vulnerabilidades sociais e pedagógicas, 
como: cansaço, hiperescolarização, atividades de enriquecimento curricular formalizadas, 
entre outras, que podem não estar favorecendo esse objetivo. 
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Poderíamos dizer que este trabalho de investigação revela que a Escola a Tempo Intei-
ro é permeada por vulnerabilidades sociais e pedagógicas que remontam a um modelo es-
colar sobreposto ao tempo não escolar, configurando uma escola preocupada, sobretudo, 
com a formação acadêmica e não com as outras dimensões da formação humana.

Contudo, este trabalho de pesquisa, revelou igualmente que a Escola a Tempo Intei-
ro possui grandes possibilidades, já que este estudo mostra também que o aumento da 
jornada escolar tem potencialidades, entre as quais: favorecer ofertas pedagógicas dife-
renciadas para todos os alunos como uma forma de contribuir para maior igualdade social. 
Consideramos que o modelo atual da Escola a Tempo Inteiro (ETI), necessita de ‘ajustes’, 
para realmente cumprir com o objetivo maior da educação: favorecer a formação integral 
e de qualidade para todos. 
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SABERES DOCENTES NA EJA DE FLORIANÓPOLIS
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RESUMO

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) em Florianópolis é colocada em ação pela via da 
Pesquisa como Princípio Educativo (PPE). Essa estratégia implica uma série de especifici-
dades nos modos de materializar os processos de ensino e aprendizagem, bem como nas 
maneiras de se conceber a ação docente. Utilizando uma metodologia de tipo etnográ-
fica e por meio de observações de campo e entrevistas, este trabalho buscou compreen-
der algumas nuances sobre os saberes docentes dos professores desse contexto peculiar 
de ensino. A categoria, saberes docentes, é compreendida por meio de Tardif (2000; 2010; 
2013). Nessa direção, algumas formas de se materializar a ação docente, em contexto 
de sala de aula, propiciaram a identificação e análise de saberes docentes intimamente 
ligados, à proximidade, à humanização, à lidar com imprevistos e, principalmente, ao tra-
balho coletivo.

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Pesquisa como Princípio Educativo. Sabe-
res Docentes. Cultura Escolar.

Este texto é um recorte de minha pesquisa de mestrado (SCHERER JÚNIOR, 2017), 
sobre a Educação de Jovens e Adultos (EJA) de Florianópolis (SC), modalidade de ensino 
que tem como orientação central a Pesquisa como Princípio Educativo (PPE). Talvez, essa 
indicação não seja suficiente para  compreender os significados dos processos de ensino/
aprendizagem da EJA de Florianópolis. Tal compreensão somente pode ser obtida ao se 
observar o dia a dia, o cotidiano dos trabalhos nos Núcleos, enfim, os modos de conceber 
e materializar as práticas educativas nesse específico contexto de ensino. A PPE implica 
uma série de mudanças teóricas, metodológicas e culturais daquilo que se convencionou 
como sendo um ambiente de ensino formal e, principalmente, daquilo que se pensa sobre 
a função e ação do professor em sala de aula.

No ambiente de ensino da EJA os estudantes são estimulados a produzir pesquisas 
diretamente ligadas aos seus interesses pessoais, inexistindo separação de conteúdo por 
disciplinas ou áreas de conhecimento específicas e os professores atuam em conjunto, mui-
tas vezes, todos em uma mesma sala. Além de ensinarem, ocupam o lugar de orientadores 
dessas pesquisas e de todas as atividades desenvolvidas.

Para a PPE ser desenvolvida no dia a dia da EJA, é necessário uma vasta gama de mu-
danças na ação docente, ou seja, a prática do professor inserido nessa proposta específica 
da EJA de Florianópolis difere da usualmente exercida em outras escolas. Nesse contexto, 
o docente se depara com situações e condicionantes, talvez, nunca antes encontradas em 

1 Mestre e Doutorando em Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação, linha de pesquisa: Sociologia e 
História da Educação (UFSC), Historiador (UFSC). claudioschererjr@yahoo.com.br
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sua vida. É nesse momento de incertezas e dúvidas que soluções, estratégias e saberes 
precisam ser acionados e/ou desenvolvidos.

A EJA em Florianópolis está organizada em nove Núcleos e em Polos Avançados, es-
pécie de extensão dos Núcleos para comunidades mais distantes e em condições específi-
cas2. Esses Núcleos e a maioria desses Polos estão situados em Escolas Básicas Municipais; 
também funcionam em centros comunitários, em uma biblioteca municipal, em uma esco-
la estadual, entre outros locais. Os núcleos da EJA são organizados internamente entre 1º 
segmento e 2º segmento, que seriam, respectivamente, anos iniciais do Ensino Fundamen-
tal (alfabetização e letramento) e anos finais de Ensino Fundamental.

Durante os trâmites necessários à obtenção da autorização para a realização da pesquisa 
de campo, algumas conversas com a Secretaria Municipal de Educação (SME), principalmente 
com o Departamento da EJA (DEJA) em Florianópolis foram necessárias. Nessas conversas, foi 
dada permissão de realizar a pesquisa em dois núcleos específicos, EJA Norte I e EJA Norte 
II, localizados no norte da ilha de Florianópolis, um no bairro de Ingleses e outro no bairro 
de Canasvieiras, respectivamente. Essa autorização, apenas possível nesses dois núcleos, foi 
justificada pela DEJA devido uma suposta relevância e solidez dos trabalhos exercidos nesses 
locais, em virtude da experiência de seus coordenadores e também da maior assimilação da 
PPE em suas atividades, o que colaboraria com a proposta da pesquisa apresentada.

Com a possibilidade de realizar a pesquisa nos Núcleos EJA Norte I e EJA Norte II, 
foram eleitas como foco as questões relacionadas aos saberes docentes na EJA. Assim, a 
questão central é: Quais os saberes docentes acionados e/ou desenvolvidos inerentes a EJA 
de Florianópolis? Diante disso, elenquei como objetivos: identificar os saberes docentes 
acionados e/ou desenvolvidos pelos professores para desenvolver a proposta da EJA; des-
crever e analisar etnograficamente o contexto da EJA, principalmente, o trabalho docente 
efetivamente exercido; e compreender os elementos caracterizadores da cultura escolar 
presente na proposta da EJA, experienciado nos núcleos pesquisados.

A principal categoria de análise, fundamental para responder à questão central dessa 
pesquisa, são os saberes docentes. Tal categoria é articulada tendo como base os trabalhos 
de Tardif (2000; 2010; 2013). É na esteira de suas pesquisas que foi articulada a análise so-
bre as peculiaridades dos saberes docentes utilizados e/ou desenvolvidos pelos docentes 
na EJA. Os saberes docentes, aqui compreendidos, vão ao encontro do exposto por Tardif 
(2010, p. 255, grifo do autor) sobre a epistemologia da prática profissional dos professores: 
“o estudo do conjunto dos saberes utilizados realmente pelos profissionais em seu espaço 
de trabalho cotidiano para desempenhar todas as suas tarefas.”

Essa percepção, de que alguns saberes são realmente utilizados pelos profissionais 
em seu ambiente de trabalho, norteou a compreensão sobre os docentes dos Núcleos em 
que esta pesquisa foi realizada. A PPE produz culturas escolares específicas, com práticas e 
rituais peculiares, com currículos e conteúdos próprios e com diferentes formas de ser/estar 
professor. Otto (2008, p. 27) afirma que “é importante que o professor se convença de que 
ele não é apenas um transmissor de saber, mas que, juntamente com seus alunos e seus 
pares, produz saberes.” Por essas razões, o ambiente de ensino da EJA pode ser o fomen-
tador da produção/mobilização de saberes docentes, de conhecimentos profissionais, de 
professores e de específicas formas de se realizar o trabalho docente.

2 Dados referentes ao ano de 2016 e obtidos diretamente no Departamento de Educação de Jovens e Adultos 
(DEJA) da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis.
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Para Tardif (2000, p. 13) “os alunos passam pelos cursos de formação de professores 
sem modificar suas crenças anteriores sobre o ensino.” Isso significa que tão somente a for-
mação na graduação não possibilita o desenvolvimento das habilidades e conhecimentos 
para a prática docente. O saber dos professores “deve ser compreendido em íntima relação 
com o trabalho deles na escola e na sala de aula. Noutras palavras, embora os professores 
utilizem diferentes saberes, essa utilização se dá em função do seu trabalho e das situações, 
condicionamentos e recursos ligados a esse trabalho.” (TARDIF, 2010, p.16-17).

Nessa direção, o conceito de cultura escolar é mobilizado com o intuito de perceber 
e configurar práticas e rituais encontradas na EJA. É a partir dessas características, que alte-
ram algumas percepções e concepções solidificadas em nosso sistema educativo daquilo 
que se imagina quando se pensa numa escola, que compreendi o acionamento e/ou de-
senvolvimento dos saberes docentes na EJA. A cultura escolar é entendida com base nos 
trabalhos de Julia (2001), Viñao Frago (2006) e Faria Filho (2004; 2007). Este último apresen-
ta o alcance da cultura escolar na escola ao afirmar, a partir da leitura de alguns trabalhos de 
Viñao Frago (1995; 2000; 2001; 2006), que a “cultura escolar recobre as diferentes manifes-
tações das práticas instauradas no interior das escolas, transitando de alunos a professores, 
de normas a teorias. Na sua interpretação, engloba tudo o que acontecia no interior da 
escola.” (FARIA FILHO, 2004, p. 147).

Tomando o ambiente da ação dos docentes nos Núcleos EJA Norte I e Norte II a pre-
tensão deste estudo foi compreender os saberes dos professores, fundamentais para a 
atuação docente nessa situação específica de trabalho, pois, de acordo com Tardif (2010, p. 
38 e 39): “Os próprios professores, no exercício de suas funções e na prática de sua profissão, 
desenvolvem saberes específicos, baseados em seu trabalho cotidiano e no conhecimento 
de seu meio. Esses saberes brotam da experiência e são por ela validados.”

Os núcleos da EJA de Florianópolis possuem corpo docente formado por nove pro-
fessores, sendo os do segundo segmento (anos finais do Ensino Fundamental) das áreas de 
conhecimento/disciplinas: Artes (Plásticas ou Cênicas), Ciências (Biologia), Educação Física, 
Espanhol, Geografia, História, Matemática, Português e na turma do primeiro segmento 
uma Pedagoga responsável pela alfabetização e letramento (anos iniciais do Ensino Fun-
damental). Participaram da pesquisa, somente os professores de segundo segmento, pois 
são os que trabalham cotidianamente via PPE. Todavia, num olhar mais circunscrito sobre 
a ação docente, detalhes, indícios e sinais apontariam para rituais e práticas inerentes aos 
diferentes saberes acadêmicos provindos da área de conhecimento específico, pois a PPE 
da EJA possibilita situações e momentos em que algumas áreas podem ter um ajuste práti-
co/teórico mais afinado, principalmente, devido a características aprendidas e desenvolvi-
das em determinados cursos de graduação, como, por exemplo, os professores de história. 
Nesse sentido, o ensino de História no contexto da EJA de Florianópolis, impulsionado pela 
proposta institucionalizada da PPE, promove uma ação docente dos professores historia-
dores completamente diferente dos modelos disciplinares e tradicionais, com raízes mais 
ligadas à historiografia.

A base de funcionamento da proposta da EJA de Florianópolis, ou seja, a PPE, por si só 
gera uma gama de possibilidades de questionamentos e avanços na compreensão de di-
versos temas e conteúdos. Sendo assim, esta pesquisa justifica-se pelo fato de buscar uma 
compreensão baseada na observação da prática, da observação da ação docente, situando a 
experiência do professor como um ponto determinante na sua formação profissional. Utilizo 
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o termo experiência no sentido indicado por Larrosa Bondía (2002, p. 27), de algo ligado à 
elaboração de sentido a partir do que nos acontece e resulta num saber da experiência, “que 
se adquire no modo como alguém vai respondendo ao que lhe vai acontecendo ao longo da 
vida e no modo como vamos dando sentido ao acontecer do que nos acontece. [...] um saber 
particular, subjetivo, relativo, contingente, pessoal.” Algo que apenas os sujeitos envolvidos, 
no caso os professores, podem desenvolver, ligado à existência individual, à sua ação profis-
sional na EJA. E, “compreender a experiência como prática refletida é colocar-se num constan-
te aprender pela reflexão do feito e do que está em curso.” (OTTO, 2008, p. 35).

Por meio deste trabalho, pretendi pensar, epistemologicamente, a atuação profissio-
nal dos professores,  os saberes docentes atrelados à cultura escolar na qual estão inseridos 
e são participantes, a pensar a forma prática inerente aos saberes articulados e desenvolvi-
dos nas diversas situações enfrentadas no dia a dia da EJA.

No que se refere aos aspectos metodológicos, um dos caminhos foi a etnografia que, 
de acordo com Lima (2011, p. 81), baseada em Rockwell (2011), “é descrita como um enfo-
que ou uma perspectiva investigativa na qual se descrevem ambientes e se narram proces-
sos que não estão explicitados em nenhum discurso oficial, mas que dizem muito sobre o 
que está em jogo na educação.”

A compreensão de etnografia assumida vai ao encontro do que foi exposto por Wil-
lis e Trondman (2008) que deixam evidente a irredutibilidade da experiência humana, ou 
seja, muito embora todos os esforços empreendidos, jamais será possível uma total com-
preensão do objeto proposto, antes sim, através desse contato direto, é possível criar um 
registro disciplinado dessa realidade, ter uma percepção cotidiana do trabalho executa-
do nos Núcleos pesquisados, o que é fundamental para uma descrição e interpretação.

Desse modo, as observações nos Núcleos EJA Norte I e II, foram fundamentais para a 
imersão e captação das maneiras de atuar, dos modos de ser/estar professor na EJA. As ob-
servações das relações entre professores, coordenador, estudantes, cozinheira, vigilantes, 
todos os envolvidos e responsáveis pelos trabalhos, àqueles que lidam diariamente com 
as situações defrontadas nas interações cotidianas. Nessas diferentes formas de interações 
humanas, o estudo de tipo etnográfico se atém aos detalhes, que dentro do contexto da 
EJA, são de fundamental importância para seu funcionamento.

Willis e Trondman (2008, p. 216) conseguem sintetizar esse sentimento da busca por 
miudezas do contexto estudado, de acordo com os autores: “basicamente, estamos inte-
ressados em gravar e apresentar as ‘coisas miúdas’ da vida do cotidiano, o modo como ‘a 
carne é cortada junto ao osso’ nas práticas culturais comuns, e apresentá-las de formas que 
produzam um máximo de ‘iluminação’ para os leitores.”

Nessa linha de pensamento, esta pesquisa voltou seu olhar para as miudezas, nos 
detalhes e indícios que podem auxiliar a compreensão de situações e momentos de gran-
de significado para o contexto estudado. As minúcias “cortadas junto ao osso” nas práticas 
cotidianas da EJA podem ser reveladoras e extremamente “iluminadoras” dos saberes do-
centes no funcionamento da proposta da PPE e, principalmente, de seus possíveis efeitos e 
consequências no profissional professor.

Com isso em mente foram realizadas as observações, focalizando os professores, ob-
servando, interrogando e principalmente escutando-os, para poder compreender e visua-
lizar os saberes docentes atrelados às suas ações. 
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Alinhado aos pressupostos da pesquisa etnográfica, o material empírico, ou seja, as fon-
tes foram produzidas nas observações em campo, em dois dias da semana, num total de treze 
observações, sendo seis dias no Núcleo EJA Norte I (Ingleses) e outros seis no Núcleo EJA 
Norte II (Canasvieiras). Além dessas, houve uma observação de Formação Centralizada, que 
aconteceu no Centro de Educação Continuada (CEC). Essas inserções ocorreram entre os me-
ses de julho e outubro de 2016. Tais observações de campo foram feitas nas tardes e noites de 
segundas e quartas-feiras. Nas tardes supracitadas ocorre a reunião feita no Núcleo, chama-
da reunião de planejamento (Formação Descentralizada), no qual os professores juntamente 
com o coordenador decidem as atividades a serem realizadas durante a semana, os proble-
mas encontrados, as soluções possíveis, os docentes encarregados de determinadas funções, 
bem como os encaminhamentos das pesquisas e demais trabalhos atrelados às atividades na 
escola. Essas reuniões se configuram num ambiente propício para debates e discussões sobre 
tudo o que aconteceu no Núcleo; são momentos de reflexão sobre as atividades que foram 
feitas e sobre problemas de indisciplina dos alunos, um momento em que todos têm espaço 
para expor suas considerações. São, também, momentos de leituras e aprendizagens. 

Nas noites de observação, o foco foi dado na atuação dos docentes, na interação com 
os estudantes, nas relações com as pesquisas, nas atividades que executam e nos modos 
de lidar com algumas situações específicas encontradas. As anotações das observações no 
Diário de Campo foram fundamentais para a posterior análise. Essas anotações foram de-
senvolvidas no momento do contato direto com as situações observadas nas reuniões de 
planejamento, nas atividades com os alunos e na Formação Centralizada. 

O Diário de Campo foi construído sempre nos dias de contato direto com o campo de 
investigação, dividido por dias e por períodos: tardes (reunião de planejamento) e noites 
(atividades com estudantes). A escrita no Diário de Campo seguiu uma lógica de registro de 
momentos considerados interessantes e/ou importantes para a questão central desta pes-
quisa; também foi uma importante ferramenta de reflexão, um Diário no qual algumas dú-
vidas e entendimentos eram registrados, e, posteriormente, reconsiderados. Uma forma de 
diálogo introspectivo, na busca pelo registro de sinais e indícios focados na ação docente 
que levassem a uma compreensão das situações presenciadas, com vistas a compreender 
os saberes docentes mobilizados em determinadas situações.

Durante as observações alguns docentes foram selecionados para a realização de 
entrevistas individuais. Os dois núcleos possuíam um total de dezesseis profissionais, dos 
quais foram selecionados oito docentes, quatro de cada núcleo, que concordaram em par-
ticipar da pesquisa e gravar uma entrevista com roteiro semiestruturado, com perguntas 
abertas, que estimulassem o entrevistado a falar. Essas entrevistas abordaram questões 
sobre a formação acadêmica, sobre suas experiências profissionais (dentro e fora da EJA) 
e sobre suas considerações a respeito da PPE na EJA de Florianópolis. Elas aconteceram na 
própria escola onde se situam os núcleos investigados e, na maioria das vezes, foi realizada 
na biblioteca da escola após o término das atividades escolares vespertinas. As entrevistas 
tiveram, cada uma delas, aproximadamente, uma hora de duração e todas foram gravadas 
e posteriormente transcritas, resultando numa média de oito páginas de transcrição cada.

As fontes orais, produzidas nas interações entre entrevistador e entrevistados tam-
bém foram significativas. Tomei o cuidado, na direção do que diz Portelli (1996), sobre o 
uso desse tipo de fonte. Uma das questões é com relação à subjetividade; como trabalhar, 
como lidar com ela? Portelli (1996, p. 62) afirma: “Se formos capazes, a subjetividade se re-
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velará mais do que uma interferência; será a maior riqueza, a maior contribuição cognitiva 
que chega a nós das memórias e das fontes orais.” Essa percepção sobre a subjetividade do 
entrevistado apresentada pelo autor faz com que possamos pensar que, numa entrevista, 
assim como em qualquer outro tipo de fonte, as subjetividades podem ajudar mais do que 
aquilo que se mostra, aparentemente, objetivo. O desafio reside em conseguir apontar o 
olhar de pesquisador para além do aparente.

Como resultados desse processo investigativo, é possível afirmar que a especificidade 
da PPE na EJA de Florianópolis proporciona um modo peculiar de atuação docente, envolto 
em práticas e rituais com vistas a facilitar e acolher os sujeitos educandos. Os professores 
ao atuarem nas pesquisas dos estudantes e demais atividades correlacionadas necessitam 
acionar e/ou desenvolver algumas características, alguns conhecimentos inerentes à práti-
ca docente nesse contexto, nessa cultura escolar específica. Em outras palavras, devem, em 
vários sentidos, reaprender a serem professores. Dentre os possíveis saberes necessários 
e desenvolvidos é possível elencar: saberes ligados a situações de imprevistos, situações 
relacionais ligadas a proximidade e humanização com os estudantes e colegas professores 
e, principalmente, saberes ligados ao trabalho coletivo desenvolvido pelos docentes, algo 
difícil de ser encontrado em outro ambiente de ensino.
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CONTOS E ENCANTOS DA ILHA DO CAMPECHE
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RESUMO

A Escola Dilma Lúcia dos Santos, na Armação do Pântano do Sul, realiza, em parceria com 
o IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, projeto que objetiva co-
nhecer e estudar a riqueza natural, histórica e cultural da Ilha do Campeche, que faz parte 
do entorno da escola. Os estudantes de sexto ano são engajados em palestras, leituras, 
pesquisas e escritas em diferentes áreas de conhecimento tendo como núcleo articulador 
e gerador de sentido a Ilha: seus encantos, ensinamentos, conhecimentos científicos, sim-
bólicos e culturais em diferentes gêneros discursivos, suportes e mídias. O relato objetiva 
socializar como foram organizadas as atividades em 2017, como foram articulados senti-
dos, pessoas, suportes, espaços e tempos mobilizados na partilha de experiências vividas 
no projeto.

Palavras-chave: Ilha do Campeche. Narrativa. Experiência. Linguagens.

DE ONDE FALAMOS

“Ela pegou seu barco e no meio do caminho avistou uma baleeira. Havia 
uma baleia sendo capturada e de repente apareceu uma bruxa flutuando 
sobre o mar, ela estava jogando uma maldição contra os pescadores para 
salvar a baleia. Aquela bruxa era a protetora das águas do mar em Floria-
nópolis.”
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mesmo programa em 2007. Pesquisa atualmente as relações entre vida, cotidiano, memória e imagem nas nar-
rativas de escolares. Email: turmasdacris@gmail.com

2  Professora de Língua Portuguesa na Rede pública do Rio de Janeiro desde a década de 70 e na rede municipal 
de Florianópolis desde 93. Graduada em Letras e Comunicação Social e Mestrado em Linguística pela Programa 
de Pós Graduação em Linguística da UFSC. Entre 2012 e 2018 atuou na coordenação da Rádio Escolar Onda 
Jovem na Escola Dilma Lúcia dos Santos, Armação do Pântano do Sul.  Aposentou-se em 2018. Email: nilage@
uol.com.br 

3  Professora de Arte, Teatro, na Rede Municipal de Florianópolis desde 1996, atualmente na Escola Dilma Lúcia 
dos Santos. Mestre em Educação na linha Educação e Formação de Educadores no Programa de Educação da 
Universidade Federal de Santa Catarina em 2010. Email: solzinhaubuntu@gmail.com 
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A Escola Dilma Lúcia dos Santos, na Armação do Pântano do Sul, desenvolve, em par-
ceria com o IPHAN, um projeto que objetiva conhecer e estudar a riqueza natural e cultural 
da Ilha do Campeche, que faz parte do entorno da escola.

Os estudantes de sexto ano são engajados em palestras, aulas em diferentes áreas de 
conhecimento tendo como núcleo articulador e gerador de sentido a Ilha, seus encantos, 
ensinamentos e conhecimentos científicos, simbólicos e culturais.

Ao longo dos anos de participação do projeto foram vários gestos de registro e escrita 
que organizaram os estudos dos alunos como relatos, reportagens jornalísticas, caça-pala-
vras, programas de Rádio, poemas, contos, exposições fotográficas, cartões postais. Dife-
rentes gêneros discursivos, mobilizados na construção de textos que sugerissem a riqueza 
de sentidos e vozes compartilhados ao longo das experiências de observação e interação 
vividas ao estudar a Ilha de diferentes formas.

Do ponto de vista metodológico, Boaventura de Sousa Santos (2010) nos ensina que o 
método é uma linguagem, uma forma de contar um processo, um caminho. Contamos um 
pouco desse caminho muito mais do ponto de vista dos momentos mais significativos nele 
e menos do ponto de vista estruturante e cronológico.

Inspira-nos do ponto de vista teórico no processo de relatar o vivido na escola as con-
tribuições de Bakhtin (1997) na compreensão dos gêneros discursivos que circulam social-
mente. Entender a escola e a sala de aula como comunidade narrativa de troca e de partilha 
é a contribuição da pesquisadora Gilka Girardello (2014) e entender o texto como fios da 
cultura que se tocam é um ensinamento de Barthes (2004).

Martin-Barbero (2004), crítico e estudioso da comunicação na educação, levanta in-
dagações de como a escola tem sido desafiada em nosso tempo no sentido de ressignificar 
modos de aprender em contato com as memórias cidadãs e as escrituras urbanas.

 Por fim, Paulo Freire (1989 e 2015) aqui se faz presente como sua ética e política 
de leitura: ler o mundo para ler a palavra. Ler a palavra ressignificando o mundo e nossos 
mundos. Ler a Ilha do Campeche e com ela aprender, quem sabe, sonhar outros mundos 
possíveis. 

A ILHA DO CAMPECHE

“Em 1940, um navio gigante fundeou na Ilha do Campeche, acreditando 
toda tripulação ter um tesouro lá escondido, com joias preciosas. Fizeram 
várias trilhas até que acharam uma caverna, entraram nessa tal caverna e 
ficaram surpresos com o que viram: muitos ossos espalhados e todos esta-
vam com medo. Então, eles voltaram para o barco e contaram tudo para o 
capitão Barbosa e todos no convés riram muito deles.” 

Narradores da turma 62/2017

A Ilha do Campeche se localiza ao sudeste da Ilha de Santa Catarina. Tombada como 
Patrimônio paisagístico e natural em 1998 e possui um dos mais importantes sítios arqueo-
lógicos do país. Na Ilha existem inscrições rupestres e oficinas líticas e a Ilha era ponto es-
tratégico da comunidade local durante o período histórico da pesca da baleia. Segundo o 
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IPHAN (2019) “Há desenhos que lembram flechas e máscaras, símbolos geométricos, um 
monolito com nove metros de altura e um ponto magnético sinalizado com inscrição ru-
pestre onde as bússolas têm comportamento alterado. O local possui ruínas de armação de 
baleia, datadas de 1772.” 

A Ilha do Campeche faz parte do imaginário da comunidade da Armação do Pântano 
do Sul. São comuns pescadores mais velhos relatarem como se dava a prática da pesca da 
baleia e como a Ilha do Campeche era ponto estratégico na observação e expectativa da 
chegada delas acompanhadas pelos seus filhotes. Avós e bisavós da região contam, aos 
estudantes, suas memórias e histórias, narrativas orais que existem na comunidade e que 
ressurgem, durante a realização do projeto na escola nas interações com estudantes. Outra 
contribuição muito importante para nutrir o imaginário sobre a Ilha do Campeche são os 
contos e causos de Franklin Cascaes que escutou e recriou tantas narrativas em suas colhei-
tas culturais e andanças pela Ilha de Santa Catarina. 

Pela importância da Ilha na comunidade, o projeto está enunciado no Projeto Político 
Pedagógico da escola como um dos principais projetos que articula professores, meios, 
integrando os estudantes em atividades que extrapolam os muros da escola e conversam 
com o entorno da escola, seus aspectos físicos e simbólicos. 

Como projeto integrador, natural que as disciplinas se organizem em busca de poten-
cializar as experiências dos estudantes, preparando-os para observações, relações e novas 
significações à Ilha do Campeche que faz parte do cotidiano da comunidade, mas que pas-
sa, então, a ser entendida como um objeto de estudos e fonte de saberes. 

NO COTIDIANO ESCOLAR

Apareceu ela, a bruxa e deu sua vida para salvar cada criança que precisava 
de ajuda. Foi quando os moradores descobriram que a bruxa era boazinha, 
mas já era tarde demais. A bruxa havia morrido no incêndio, mas conseguiu 
salvar todas as crianças. 

Narrador/Turma 61

Todos os anos os professores da escola adequam o planejamento anual para contem-
plar o Projeto Ilha do Campeche de forma integradora aos seus conhecimentos específicos. 
Os estudantes iniciam o projeto assistindo à palestra com monitores na escola, que contam 
sobre a Ilha e sobre os conhecimentos que nela habitam, os povos indígenas que lá habi-
taram, suas práticas e costumes. Ao longo do ano as turmas realizam a tão esperada saída 
de estudos.

Na saída de estudos, a emoção toma conta, já que navegar de baleeira é uma 
experiência muito celebrada pelos estudantes que interagem com os pescadores, que 
explicam sobre o tempo, as condições do mar, cuidados de segurança, histórias. Na 
Ilha, na Trilha do Letreiro, uma das mais famosas, há oficinas líticas, inscrições rupestres, 
flora e fauna, aspectos históricos e geográficos em composição e ensinamentos. Nas 
trilhas da Ilha também lendas locais deixam a caminhada ainda mais saborosa, possibi-
litando interações entre as lendas lidas na escola e as lendas contadas oralmente pelos 
monitores. 



|   76   |

PROGRAMA REDE DE SABERES  |  POLO UAB

Na área das linguagens a conversa se estabelece de maneira natural já que no sexto 
ano as narrativas em suas diversas formas habitam as aulas de Língua Portuguesa, Língua 
Inglesa e Teatro. São contos de origem africana, contos e lendas de origem indígena em 
conversa com as narrativas orais e também ressignificadas na cultura contemporânea em 
áudios, vídeos, cinema. Contos escritos por outros estudantes em outros anos também ins-
piram as leituras e escritas, confirmando o que nos ensina Roland Barthes que “o texto é um 
tecido de citações, saídas dos mil focos da cultura.”(BARTHES, 2004, p. 62). 

Há, por exemplo, na Armação, um documentário produzido no bairro que muito evi-
dencia as memórias cidadãs presentes no entorno escolar. O documentário Foto Sensível 
- Lembranças da Armação não enfatiza a Ilha do Campeche em si, mas é uma mostra de 
como as vozes da comunidade podem ser fontes de saberes e estudos na escola. Por mui-
tos anos o documentário circulou na escola nutrindo interações em aulas de Língua Portu-
guesa na escrita de poemas, memórias literárias, novas entrevistas4.

O relato de experiência compartilha como as atividades foram se encaminhando nas 
diversas disciplinas e como as atividades foram convergindo em interações significativas 
para os estudantes nas aulas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Teatro e na Rádio Esco-
lar Onda Jovem.

O Projeto Rádio Escola Onda jovem foi um marco na história da escola por promover 
modos das interações sociais realizadas nas salas de aula além das quatro paredes da sala 
de aula. A Rádio Escola Onda Jovem agia como projeto que colaborava com o ecossistema 
comunicativo da escola, possibilitando trocas entre turmas e entre professores, especial-
mente trocas com a comunidade. Em 2014 os estudantes da Rádio Onda Jovem entrevista-
ram professores participantes do Projeto Ilha do Campeche e o programa pode ser escuta-
do no link disponível na nota.5

  Nas aulas de Língua Portuguesa, circularam nas aulas textos em diversas linguagens 
desde a cultura local e narrativas orais, passando pelas adaptações dos contos de Franklin 
Cascaes em áudios e vídeos e contos de diversos povos. Conceitos como diversidade cul-
tural, diversidade linguística, identidade, memória, atravessaram as aulas, compondo co-
nexões, ampliando olhares aos sentidos que os estudantes atribuem à Ilha em diversos 
fios da cultura e ploriferando outros. Chamamos atenção ao processo de escrita e reescrita 
que passa por várias vezes por leituras, bilhetes orientadores, adequação dos momentos e 
elementos da narrativa, aspectos linguísticos importantes como conectivos e pronomes e a 
adjetivação tão importante na caracterização do espaço, das personagens, discurso direto 
e indireto das vozes, a marcação do conflito gerador da trama. A digitação no google drive 
facilita a orientação à reescrita dos textos e compartilhamento entre estudantes e entre 
estudantes e professora.

 Tendo em vista a riqueza das narrativas, as imagens e personagens recriados pelos 
estudantes, houve o interesse dos estudantes em gravar os contos em áudios. A leitura em 
voz alta é um exercício muito interessante na construção da consciência textual. Questões 
4  Um pouco de como o documentário Foto Sensível - lembranças da Armação foi importante na comunidade 

narrativa da sala de aula da escola em questão consta na pesquisa de doutorado de Cristiane Guimarães, em 
andamento. 

5  A Rádio Escola Onda Jovem integrava-se  também ao Projeto Ilha do Campeche, muitas vezes colaborando 
para os conhecimentos da escola circularem além muros. Em 2014 os estudantes realizaram entrevistas sobre 
o Projeto: https://radioescolaondajovem.wordpress.com/2016/02/24/ilha-do-campeche-aconteceu-na-sala-de-
-aula-parte-1/ 
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de pontuação, coerência e coesão se avultam no processo de gravação, possibilitando um 
aprendizado significativo e colaborativo. Após os contos serem escritos, reescritos e ilus-
trados, os estudantes continuaram suas revisões adaptando as narrativas em áudios, com 
usos de smartphones com orientação especialmente das professoras de Artes e professora 
responsável pela Rádio Escola. Os estudantes exercitaram a entonação de voz, construção 
de sentidos e efeitos sonoros.

Nas aulas de Língua Inglesa, como em outros anos, houve a valorização das narrati-
vas da Semana do Halloween, quando as crianças lembram a data comemorada em outra 
cultura partilhando e recriando os elementos locais, já que na Ilha de Santa Catarina as 
bruxas fazem parte fortemente do imaginário. Entre as narrativas, houve a escolha de uma 
delas cujo enredo originou um jogo que desafiou os estudantes, organizados em equipes, 
a recuperarem de forma lúdica e interdisciplinar os conhecimentos produzidos ao longo do 
processo. Narrativas de piratas, tesouros, bruxas e sereias ressurgiram na atividade final de 
encerramento em canções em Língua Inglesa e trabalho com vocabulário.

SABERES EM REDE E CONVERSAS INCONCLUSAS

[...] tem que ver com o sentido ético de que as tarefas devem “molhar-
-se”   com a competência com que as desempenhamos, com o equilíbrio 
emocional que as efetivamos e com o brio com que por elas brigamos”. 

Paulo Freire, Pedagogia da indignação, p.56, grifos do autor

As atividades aqui narradas e suas tentativas de integração6 sugerem indagações ao 
cotidiano escolar, suas formas de organizar os conhecimentos, as experiências narrativas e 
culturais e práticas de leitura e escrita e seus fluxos e intensidades. Nos objetos da cultura 
que circulam e são produzidos na escola há potencialidades de ressignificação através das 
linguagens que constituem a cultura contemporânea, solicitando a articulação de pessoas, 
meios e sentidos na construção de projetos de aprendizagem. Mas como afirma Martín-
-Barbero (2014) não é a técnica que desafia o cotidiano escolar, mas sim outros modos de 
viver e compor junto:

Perguntamo-nos, então, como a educação poderia assumir os novos de-
safios senão deixando-se interpelar, questionar e refundar por processos 
em que aquilo que se fala e desafia a escola não são os aparatos da téc-
nica, mas as incertezas do nascimento de outros modos de estar juntos, 
de outra sociabilidade e outra sensibilidade. (MARTÍN-BARBERO, 2014, 
p. 141)

6  Sabemos que as organizações de tempo e espaço são desafios constantes no cotidiano escolar, bem como a 
ecologia de saberes que cintilam nos currículos. 
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Foram muitas idas e vindas, hesitações, trabalho fora da escola, tempo de dedicação 
aos processos de reescrita, ensaios, edições finais dos áudios que exigem o comprometi-
mento e a presença dos envolvidos. Mesmo com dedicação e responsabilidade, o trabalho 
criativo e colaborativo com os estudantes são desafiadores porque se tecem no cotidiano 
escolar, suas descontinuidades e processos de rupturas que desenham os modos de operar 
na escola e também na própria história de cada estudante em relação aos seus processos 
formativos como leitores e escritores. Mesmo com dificuldades nos modos de operar, o Pro-
jeto da Ilha do Campeche consegue instigar não apenas os estudantes como os professores 
que atuam na escola, possibilitando articulações significativas não apenas com os objetos 
de conhecimento, mas uma integração humana e sensível com a comunidade escolar, suas 
belezas e ensinamentos.

Muitos estudantes conhecem a Ilha do Campeche durante o projeto. Muitos deles 
não nasceram em Florianópolis e temos certeza que as passagens por lá ficarão guardadas 
na memória de muitos, como tantas vezes já lemos em relatos escritos. “Um museu a céu 
aberto”, uma vez definiu um estudante egresso. A Ilha passa a ser assim uma partilha sensí-
vel do mundo. Com ela aprendemos, sonhamos e a levamos em nossas experiências. Atri-
buir sentido ao mundo ao nosso redor e com tais sentidos construir conhecimentos sobre 
nós e sobre os outros é uma tarefa que o projeto Ilha do Campeche cumpre, qualificando e 
alegrando o trabalho dos docentes e funcionários que atuam na escola.

Projetos como Contos e Encantos da Ilha do Campeche desafiam as lógicas de espaço 
e tempo que regem o cotidiano escolar, solicitando mais atenção e qualidade nas ações 
compartilhadas. São confirmação da potência da sala de aula e da escola como produtora 
de conhecimento e troca cultural, de constituição de comunidades narrativas, como ensina 
Girardello (2014):

[...] para fortalecer as comunidades narrativas em uma escola não basta a 
visita de um contador e histórias profissional em ocasiões especiais. Seria 
preciso que todo professor, toda professora buscasse aprimorar possibili-
dades de narrar e que a escola inteira se abrisse ao enriquecimento de suas 
possibilidades de compartilhar experiências e sentido por meio das artes da 
palavra: que não só as professoras e as crianças, mas também as cozinheiras, 
o porteiro, a bibliotecária, que todos tivessem a oportunidade de ativar sua 
imaginação e sua memória, contando e escutando histórias uns dos outros. 
(GIRARDELLO, 2014, p. 93)

  A sala de aula e a escola são compreendidas não como reprodutoras de discursos 
e práticas, mas criadoras e recriadoras, possibilitando que os textos da cultura circulem 
com mais significado. Eles partem do domínio escolar e sua função primordial de registro e 
formação de leitores e escritores e se estendem à formação cidadã e à vida em sociedade, 
com seus encantos e desencantos. Práticas e interações sociais com os imaginários locais, 
que por sua vez conversam com o imaginário universal, com o qual estamos individual e 
coletivamente enredados.

Em tempos de tanta incompreensão sobre os processos formativos que ocorrem na 
escola, o projeto Ilha do Campeche é uma fonte de inspiração para escolas que desejam 
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aprender com seu entorno. Seja em Florianópolis, de onde falamos, seja em outras escolas 
do Brasil afora, cujas comunidades têm muito a narrar e nós, professores e estudantes, mui-
to a escutar e aprender.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA ITÁLIA: 
UMA ANÁLISE NA AULA DE MÚSICA

Dayse Fagan Fonseca, Me.1 

Teresa Mateiro, Dra.2

RESUMO

Este trabalho traz o relato de experiência de uma aula que ministrei na Itália para uma tur-
ma do Mestrado, na Alma Mater Studiorum Università di Bologna, durante a internacionali-
zação na educação superior. Apresento os conhecimentos teóricos, práticos, e as reflexões, 
abordados na disciplina Teoria e Pratica della Formazione, que foram os critérios de análi-
se utilizados para avaliar a eficácia didática da aula que ministrei na disciplina Pedagogia 
dell’Espressione Artistica. Essa disciplina objetivou desenvolver conhecimentos e habilida-
des no professor, para que ele pudesse se tornar capaz de observar, avaliar e problematizar 
atividades didático-formativas, desenvolver uma concepção própria de ensino/formação, 
e, de, formular princípios metodológicos funcionais para sua área específica de Artes.

Palavras-chave: Internacionalização na educação superior. Formação docente. Práticas 
pedagógicas musicais. 

Esta pesquisa constituiu-se de um relato de experiência, onde as ações e atividades 
envolvendo parcerias internacionais buscavam por meio da Internacionalização na edu-
cação superior, proporcionar “a troca de experiências e de conhecimentos, pautados no 
respeito e no reconhecimento das competências do outro.” (STALLIVIERI, 2015, p. 11). 

Para Stallivieri (2015, p. 11), a quarta missão da universidade é a internacionalização, 
“para além do ensino, da pesquisa e da extensão, uma vez que ela é considerada transversal 
às demais missões.”. 

A autora afirma que um objetivo comum das sociedades científicas mundiais passou 
a ser a cooperação entre instituições de diferentes países, “pois, através da internacionaliza-
ção percebeu-se a possibilidade de assegurar a qualidade e a eficácia na renovação e na 
socialização do conhecimento produzido mundialmente.” (STALLIVIERI, 2002, 2015, p. 
10, grifo nosso). Nesse sentido, é importante ressaltar que o diálogo entre as organizações 
mundiais com as Instituições de Ensino Superior no novo modelo de internacionalização 

1 Possui graduação em Licenciatura em Música pela Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) onde tam-
bém foi bolsista de iniciação científica por dois anos. Trabalha como regente do Coral Infantojuvenil do município 
de Casa Branca estado de São Paulo. Atua na área da Educação, com ênfase em Artes – Música – Educação Musical 
- Formação de Professores.

2 Professora do Departamento de Música e dos Programas de Pós-Graduação em Música (PPGMUS) e em Artes 
(PROF-ARTES) da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). É coordenadora do Grupo de Pesquisa Edu-
cação Musical e Formação Docente - (CNPq/UDESC).
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tem como objetivo a responsabilidade de formar um cidadão com um novo perfil educa-
cional, para que ele esteja preparado diante dos desafios globais, possua “competências 
importantes para atuação em mercados multiculturais e que, busca na experiência interna-
cional e no domínio de línguas estrangeiras um diferencial e um forte elemento competiti-
vo para inserção no exigente mercado de trabalho.” (STALLIVIERI, 2015, p. 10-11). 

Assim sendo, pude observar, durante o intercâmbio na Universidade mais antiga do 
ocidente, que as duas disciplinas de Mestrado, cursadas por mim, dialogavam entre si. Que 
as estruturas, tanto da disciplina Teoria e Pratica della Formazione, quanto da disciplina Pe-
dagogia dell’Espressione Artistica, contribuíram na minha formação docente em vários as-
pectos que abordarei neste trabalho de forma sucinta e, que, essas estruturas poderiam 
contribuir também na/para área do conhecimento por meio de novas pesquisas que tra-
tassem sobre reflexões acerca das políticas curriculares e de que forma os resultados da In-
ternacionalização na Educação Superior podem ser consentâneos para o desenvolvimento 
social, educacional e para a inovação. 

Como objetivo geral deste trabalho, buscou-se analisar de que forma os resultados da 
Internacionalização na Educação Superior podem ser adequados para o desenvolvimento so-
cial, educacional e para a inovação. E os objetivos específicos foram: conhecer a estrutura da 
disciplina Teoria e Pratica della Formazione no que tange o período das aulas, conhecimentos e 
habilidades a serem alcançados, programa e conteúdos. Assim sendo, faz-se necessário saber 
que o início de tudo se deu no momento da inscrição para concorrer a bolsa de intercâmbio 
advindo do edital do Programa de Mobilidade Estudantil Internacional, pois era necessário 
preencher o nome da disciplina e a quantidade de créditos que seriam cursados na Itália na 
Alma Mater Studiorum Università di Bologna. O site da Universidade dispunha das seguintes 
informações da disciplina Teoria e Pratica della Formazione no ano acadêmico 2016/2017: as 
aulas tinham duas horas de duração, sendo realizadas três vezes por semana, na segunda, 
terça e quarta-feira, das 9 às 11h; o primeiro dia de aula era trinta de janeiro, e, o último dia 
oito de março de 2017; total de créditos da disciplina: seis; nome da professora que iria minis-
trar a disciplina: Maria Teresa Moscato; frequência mínima exigida de 24 horas nas aulas pre-
senciais com a assinatura do estudante comprovando sua presença; idioma que a disciplina 
seria ministrada: Italiano. Em relação aos programa/conteúdos da disciplina, as informações 
do site eram: o ensino como categoria de ações humanas e a sua fenomenologia; modelos 
didáticos historicamente propostos na escola italiana; o ensino sistemático; a programação; 
os métodos indutivos, e, a didática laboratorial; as características do docente eficaz em ter-
mos de comunicação, organização, e, avaliação; as estratégias didáticas na gestão da aula; a 
escuta ativa como princípio geral de método; a aprendizagem como as formas estruturais da 
experiência educativa; exercícios e simulações na aula; o método de caso. Conhecimentos e 
habilidades a serem alcançados no término das aulas: conhecer teorias e modelos de ensino-
-aprendizagem intencional em diferentes contextos institucionais; estar apto para definir sua 
própria concepção pessoal de ensino e formação, além de reconhecer e definir os principais 
princípios de ações de método e modelos didáticos. Diante do currículo da professora Mos-
cato e a descrição dessas informações contidas no site da Universidade, não tive dúvidas na 
hora de escrever os nomes das disciplinas que eu iria cursar e a quantidade de créditos das 
mesmas, caso eu ganhasse a bolsa de estudos. 

Para minha surpresa, estudantes de cursos diversos, e, de diferentes nacionalidades 
cursaram essa disciplina. Fiquei impressionada como o eixo da disciplina contemplava e 
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dialogava com todas as diferentes áreas de conhecimento dos mestrandos. Compreendi, 
“senti na pele”, e tive total certeza de como era de fundamental importância uma formação 
que preparasse o docente para didaticamente ser um profissional com um desempenho de 
qualidade e excelência em conhecimento e didática nas aulas ministradas por ele, indepen-
dente da sua área de atuação. 

Cada aula trazia conhecimentos práticos e teóricos sobre como docentes podem pro-
porcionar um processo de ensino-aprendizagem de qualidade. Essa palavra qualidade, no 
que diz respeito às aulas das disciplinas que cursei no intercâmbio na Itália está totalmente 
ligada ao que foi abordado durante as aulas e a maneira como foi abordado. 

Das duas horas de aula, metade do tempo era destinado para que uma pessoa da 
turma ministrasse uma aula para nós, e, na outra metade da aula, a professora Moscato 
trazia mais conteúdos e habilidades que seriam analisados e avaliados na aula seguinte, na 
primeira parte da aula ministrada por um de nós, ou seja, tinha que colocar em prática tudo 
que havíamos aprendido na hora de ministrar a aula. Nós que assistíamos a aula ministrada 
pelo colega também éramos avaliados. Não podia falar algo que estivesse fora da realidade 
e que não tivesse uma justificativa plausível, porque a nossa percepção acerca de identifi-
car quais conhecimentos teóricos e práticos que a professora Moscato havia abordado na 
disciplina Teoria e Pratica della Formazione tinham sido aplicados de forma correta e errada 
pelo mestrando na aula ministrada por ele, era avaliada também. Era como se nós tivésse-
mos que avaliar os pontos positivos e negativos da atuação do colega. A professora sempre 
mediava essas reflexões (avaliações), e trazia sua avaliação, acrescentando novos conteú-
dos. Essa parte prática da aula, de um de nós darmos uma aula para essa nossa turma de 
mestrandos era chamada de esercitazione. 

Somente eu que ainda não havia concluído a graduação estava matriculada na turma 
de mestrado devido o Intercâmbio. Essa foi uma escolha minha porque embora fosse bas-
tante desafiador eu cursar uma disciplina de mestrado no idioma Italiano, eu queria uma 
disciplina que pudesse aprofundar os conhecimentos e habilidades relacionadas ao que eu 
mais me identificava, ao que fazia brilhar meus olhos, que tivesse relação com Educação 
Musical. Eu tinha estudado minuciosamente cada uma das disciplinas oferecidas na grade 
da Alma Mater Studiorum Università di Bologna relacionadas à grande área Música, e não 
estava preocupada em conseguir validar na Universidade do Estado de Santa Catarina aqui 
no Brasil, as disciplinas que eu iria cursar na Itália. Tinha certeza que essa oportunidade iria 
ser um divisor de águas na minha formação, e foi. 

Eu ministrei a minha aula na disciplina Pedagogia dell’Espressione Artistica, mas, em-
bora os conteúdos e habilidades das duas disciplinas fossem diferentes, elas dialogavam, 
e, essa parte de ministrar uma aula e ser avaliada pelos colegas e pela professora, era igual 
nas duas disciplinas. 

O que foi abordado na disciplina Teoria e Pratica della Formazione que era analisado e 
avaliado na esercitazione era se a pessoa que ministrou a aula: conseguiu elaborar o plano de 
aula e aplicá-lo desenvolvendo todos os conteúdos e atividades descritos; apresentou com 
clareza e de forma objetiva o que seria tratado na aula, expôs, e, posteriormente sintetizou 
de forma clara e objetiva o que foi elucidado; conseguiu cumprir o plano de aula no tempo 
estipulado de sessenta minutos; as atividades propostas eram adequadas e utilizou roupas 
apropriadas de acordo com a faixa etária do seu plano de aula; os conteúdos dilucidados 
estavam corretos; tinha domínio dos conteúdos ou estava inseguro; fez uso de um processo 
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de ensino-aprendizagem ativo; partiu do concreto (o que os estudantes já conhecem); con-
seguiu manter um equilíbrio entre atividades teóricas e práticas; fez uso do método indutivo 
e dedutivo e, de uma boa oralidade utilizando as técnicas dirimidas na disciplina; manteve 
uma postura corporal correta; soube trazer a atenção dos estudantes e negociar com eles, ou 
cometeu o erro de ser autoritário; proporcionou um processo de aprendizagem cumulativo 
(passo a passo), partindo do mais simples até o mais complexo; conseguiu intervir no pro-
cesso de ensino-aprendizagem do estudante; fez uso de fontes confiáveis; conseguiu ter cla-
reza na hora de explicar; fez uso do modo de se comunicar mais adequado considerando as 
diferentes características de cada faixa etária; deu sempre respostas prontas ou atuou como 
um professor mediador; deu os conceitos prontos ou soube incentivar a pesquisa, instigar a 
curiosidade, e/ou o raciocínio para que o estudante pudesse obter a resposta de forma autô-
noma; utilizou o idioma corretamente durante a comunicação verbal; soube equilibrar o uso 
dos recursos promovendo uma aula dinâmica não ultrapassando os 30 minutos para uma 
lição frontal utilizando materiais como giz colorido, slide, etc, ou cometeu o erro de utilizar 
apenas o quadro negro durante os sessenta minutos da aula; os conteúdos dos slides estavam 
corretos; a aula não foi tendenciosa em relação a conteúdos ideológicos; promoveu o desen-
volvimento de pensamento autônomo e crítico; abordou o que descreveu no seu plano de 
aula acerca do que iria tratar, como, para quem (faixa etária) e onde (contexto); fez perguntas 
com frequência. Todos esses critérios eram considerados na esercitazione. 

Durante algumas aulas a professora Moscato abordou os seguintes conteúdos e con-
ceitos que não foram cobrados na esercitazione: diferença de motivações intrínseca e ex-
trínseca; identificação transitória do estudante com a sua família e a “escola”; mudanças 
no currículo italiano em uma linha do tempo; as diferentes formas do professor avaliar; 
princípios da tradição formativa meritocrática. 

No penúltimo dia de aula não teve esercitazione. A professora Moscato expos e expli-
cou cada uma das seis etapas da Taxonomia de Bloom Benjamin, como sendo um tipo de 
processo de ensino-aprendizagem didaticamente correto. As etapas são: conhecer, com-
preender, fazer (colocar em prática), analisar, sintetizar (resumir), e resolver problemas. 

No último dia de aula, ela sintetizou tudo que foi abordado nas aulas escrevendo na 
lousa um esquema no qual tudo estava interligado. O termo prova era chamado de esami. 
Para ser aprovado, o estudante precisava tirar a nota mínima no valor 18. A nota máxima é 
30L. Para alguns exames, não estava previsto um número, mas a sigla ID-PASS. No resulta-
do, que é o documento equivalente ao histórico escolar aqui no Brasil, constava o código 
da disciplina, o nome da mesma, data que o exame final foi realizado, nota, voto ects, e o 
número de créditos da disciplina. Um crédito da disciplina equivalia a 25 horas de lições 
e exame, trabalhos e estudos individuais do estudante. A disciplina Teoria e Pratica della 
Formazione tinha seis créditos, o que equivalia a uma carga horária total de 150 horas, e, 
a disciplina Pedagogia dell’Espressione Artistica também tinha seis créditos com uma carga 
horária de 150 horas. 

Obtive a nota máxima 30L na disciplina Pedagogia dell’Espressione Artistica, cujo exa-
me foi ministrar a aula sendo avaliada pelos critérios da disciplina Teoria e Pratica della For-
mazione apresentados anteriormente nesse trabalho. 

No primeiro dia de aula, a professora Moscato distribuiu um questionário no qual uma 
das questões era qual avaliação nós gostaríamos de fazer, sendo, que, para ministrar a aula, 
era necessário já ter ministrado aulas anteriormente. 
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Havia opção de escrever um artigo ou fazer prova oral. 
Ao optar por ministrar uma aula, deveríamos enviar um e-mail para ela, descreven-

do, em um primeiro momento, o que gostaríamos de dirimir na aula. Caso houvesse um 
número de estudantes maior do que o que ela havia disponibilizado para ministrar a aula 
(exame), ela iria considerar os primeiros que enviaram e-mail para ela, até completar as 
vagas. Uma vez que a pessoa conseguiu fazer como exame a opção de ministrar a aula, 
então, em um segundo momento, era necessário passar para a professora Moscato, por 
e-mail, o plano de aula. Independente disso, ao longo do curso, todos nós fizemos prova 
escrita que envolvia resolução de problema, e, prova oral, pois era necessário participar da 
aula avaliando os colegas corretamente, baseando-se nos critérios de avaliação que eram 
os conteúdos e habilidades elucidados na disciplina até o momento presente. 

Concluo que não foi fácil conseguir cumprir os seis créditos e obter a nota máxima na 
disciplina Pedagogia dell’Espressione Artistica. Entretanto, cursar as duas disciplinas modi-
ficou bastante a maneira de planejar e realizar a aula que eu iria ministrar nessa disciplina 
para a turma de mestrado em relação a variedade de atividades que envolvia criação, apre-
ciação, performance, teoria musical, e, história da música, os recursos que eu iria utilizar, 
as imagens que eu iria colocar nos slides do powerpoint, a minha postura, tom de voz, a 
maneira de explanar e desenvolver as atividades para que os critérios de avaliação fossem 
cumpridos e eu tivesse a melhor nota possível. Tentei usar da criatividade para que as difi-
culdades com o idioma Italiano, que ainda não era fluente naquele momento, não me pre-
judicasse e, portanto, falar menos tempo possível foi uma das minhas estratégias. Utilizei 
imagens de dois tipos de lanches do McDonald’s na tentativa de partir de algo concreto que 
os mestrandos pudessem conhecer e, a partir disso, ir realizando um passo a passo para 
que as atividades musicais simples fossem ficando gradativamente mais complexas. Levei 
folhas impressas com os nomes dos conceitos musicais e os seus significados que seriam 
desenvolvidos nas atividades práticas de música, e, pedi para algum voluntário ou voluntá-
ria ler. Perguntei se alguém saberia fazer um exemplo de som grave utilizando o piano que 
estava na sala e uma estudante foi lá e tocou ao piano. 

Concluo ainda, que a Internacionalização na educação superior proporcionou de for-
ma respeitosa a troca de conhecimentos e experiências, e o reconhecimento das compe-
tências do outro. 

Estudar o idioma Italiano foi essencial para compreender o que estava sendo propos-
to nas aulas, realizar trabalhos escritos e provas orais. 

Considero que as parcerias estabelecidas em relação ao envio de materiais como 
artigos científicos, bem como possibilidade de escrita e publicação dos mesmos, poderá 
contribuir com a socialização e renovação do conhecimento produzido entre países di-
ferentes. 

O período de 38 dias corridos para terminar uma disciplina de mestrado foi para mim 
como um curso intensivo que potencializou o processo de ensino-aprendizagem não só 
dessas disciplinas cursadas, mas também, do idioma Italiano, pois quando voltei para o 
Brasil, fiz um teste de nivelamento na Universidade Federal de Santa Catarina e fui para 
uma turma que iria levar um ano e meio para eu chegar, considerando o tempo do curso de 
idioma como é realizado aqui no Brasil, ou seja, na Itália conclui em menos de três meses o 
que no Brasil eu levaria três semestres. 
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Além disso, na minha formação técnico-científica e pessoal, na qual me considero um 
ser humano que estará eternamente em um processo de formação contínuo e inacabado, 
essa experiência do intercâmbio foi um divisor de águas que proporcionou inclusive co-
nhecer, vivenciar e experimentar uma imersão na cultura italiana. 

A meu ver, a oportunidade de concorrer ao Programa de Mobilidade Estudantil In-
ternacional é para todos, entretanto, obter o primeiro lugar e receber a bolsa é somente 
para alguns. Esse era um dos meus sonhos. Foi imprescindível muita dedicação aos estu-
dos, disciplina, perseverança, foco e fé para ficar em primeiro lugar. Concorri três vezes e, 
somente na última fui contemplada. Precisei me preparar para obter o conhecimento do 
idioma Italiano com antecedência. 

Quando estava na Itália, disse para a professora Moscato que eu iria compartilhar 
todo conhecimento científico, habilidades e experiências que o Intercâmbio me propor-
cionou de todas as formas possíveis a quem pudesse interessar. Agradeci imensamente 
seu voto de confiança e parceria em relação ao acesso aos materiais no Idioma em Italia-
no que poderiam ser traduzidos e publicados em Português, de modo, que a dificuldade 
de acesso a esses materiais científicos e o Idioma não fossem barreiras que impedissem 
ou inviabilizassem a disseminação dessas fontes de conhecimento aqui no Brasil. Para 
mim, esse compromisso e tarefa que eu mesma assumi de livre e espontânea vontade era 
mais do que um dever, era algo que fazia e faz parte do me propósito de vida, o desejo 
de tentar contribuir de alguma forma para/com a área da Música e Educação, principal-
mente no sentido de promover uma formação de qualidade e excelência que possa ser 
sobretudo humanizadora.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FONSECA, D. F. Teoria e Prática da Formação. 2017. Notas de aula.

STALLIVIERI, L. Prefácio. In: PEREIRA, E. M. A.; HEINZLE, M. R.S. (Org.). Internacionalização 
na educação superior: políticas, integração e mobilidade Acadêmica. Blumenau: 
Edifurb, 2015. 280 p.



|   87   |

ANAIS DE RESUMOS EXPANDIDOS  |  2018/2019

APLICAÇÃO DE MAPA CONCEITUAL COMO RECURSO DE TRILHA  
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EDUCACIONAL DE PROFISSIONAIS DO ENSINO A DISTÂNCIA
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RESUMO

A educação à distância (EAD) se desenvolveu institucionalmente a partir do século XIX e 
associado ao avanço tecnológico, passou a apropriar e integrar essas tecnologias, o que 
acarretou na consolidação e atual destaque na sociedade. Consequentemente, surgiu a ne-
cessidade de pensar/repensar sua atuação e formação necessárias aos profissionais da EAD. 
Para além da formação específica, passou a ser necessária a aquisição de conhecimentos 
complementares, como o atendimento ao cliente pois, durante o processo educacional, a 
relação aluno-tutor ou tutor-pedagogo, realizado pelo atendimento telefônico ou escrito, 
impacta diretamente em sua atuação, podendo, em casos negativos, desenvolver no aluno 
e/ou tutor uma certa sensação de abandono. Neste trabalho foi desenvolvida uma trilha de 
aprendizagem baseada no recurso pedagógico, mapa conceitual, abordando conceitos re-
lacionados ao atendimento educacional. Trilhas permitem a flexibilização do conhecimen-
to e a autonomia da aprendizagem, de forma que o profissional percorre os conhecimentos 
que considera relevantes para sua formação. A trilha de aprendizagem foi aplicada em pro-
fissionais que atuam em cursos a distância e foram estimulados a realizá-la e paralelamente 
na última, foram estimulados a avaliá-la. A partir dos dados recebidos pelos respondentes, 
foi possível identificar como satisfatória a trilha como capacitação/atualização desses pro-
fissionais, um fator envolvido nesse resultado está associado à possibilidade de vinculação 
de diversos materiais de estudos e a autonomia e flexibilidade na aprendizagem. Além de 
permitir que sejam levantados pontos de atenção para seu desenvolvimento, sua avaliação 
e melhoria a partir das sugestões dos próprios respondentes.

Palavras-chave: Formação de professores. Trilha de aprendizagem. Mapa conceitual. 

O Ensino a Distância tem sua origem em meados do século XIX (SARAIVA, 1996) com 
publicações em anúncios de jornais oferecendo “lições em casa” e a consequência de seu 
avanço e evolução na sociedade está marcada na mudança de papéis dos profissionais que 
atuam desenvolvendo e aplicando esses cursos a distância, antes por correspondência e, 
atualmente, na modalidade online. Ainda conforme Saraiva (1996), o ensino a distância 
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Formação de Professores (PARFOR), no Programa Especial de Formação Pedagógica (PROFOP) e no Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE). E-mail: jamile.bridi@ig.com.br



|   88   |

PROGRAMA REDE DE SABERES  |  POLO UAB

ultrapassa a simples disponibilização de materiais e exige um atendimento pedagógico 
superador da distância, desta forma, o objetivo desta pesquisa foi desenvolver e aplicar 
um mapa conceitual abordando os conceitos relacionados ao atendimento educacional3, 
como um recurso de capacitação numa trilha de aprendizagem que relaciona o atendi-
mento ao aluno a conceitos como “Comunicação” e os “Dez Princípios da Qualidade Total”. 
Partindo dos seguintes objetivos específicos para delimitar a etapa construtiva do trabalho: 
desenvolver um mapa conceitual abordando os conceitos relacionados ao atendimento 
educacional; aplicar aos profissionais em EAD o mapa como capacitação/atualização dos 
conceitos; Analisar as participações e feedback desses profissionais; e validar o uso do 
mapa conceitual como trilha de aprendizagem.

À medida que a Educação a Distância se apropriou da internet, observou-se uma rees-
truturação do trabalho do professor, além da necessidade da constituição de uma equipe 
de trabalho diversificada em competências (ALMEIDA, 2010) para o desenvolvimento dessa 
modalidade de ensino. Assim, o uso da trilha de aprendizagem, justifica-se por permitir que 
a aprendizagem se dê de forma alternativa e flexível, pois o profissional constrói sua traje-
tória de aprendizagem a partir de seus interesses pessoais e profissionais (FREITAS, 2002).

Entendemos que a formação do profissional que atua na EAD precisa levar em consi-
deração, além da graduação relacionada à sua área de conhecimento, o emprego de con-
ceitos e boas práticas da atividade de atendimento ao cliente, pois, para além da demanda 
e dos questionamentos dos alunos, a serem esclarecidos, tanto o aluno como o tutor (quan-
do atendido por pedagogos, analistas educacionais etc.) precisam notar que está sendo 
estabelecido um vínculo entre quem demanda e quem o responde e ambos devem estar 
satisfeitos com esse atendimento.

Essa vinculação existente na relação interfere inclusive na motivação do aluno em 
continuar a se dedicar ao curso, bem como interfere, no caso do tutor, em sua prática com 
os alunos e em sua atuação em relação ao objetivo do curso que representa.

As trilhas de aprendizagem possuem aspectos característicos como a flexibilidade e 
autonomia, além de conciliar as necessidades da organização com as aspirações de seus 
colaboradores garantindo certa autonomia (ALMEIDA, 2013). Considerando que cada indi-
víduo possui uma trajetória de aprendizagem trilhada diferente, mesmo que atuem numa 
mesma função (FREITAS, 2002), assim as trilhas de aprendizagem oportunizam ao indivíduo 
a confluência de uma variedade de recursos para promover sua aprendizagem e capacita-
ção de forma autônoma, sendo respeitado seu ritmo de aprendizagem.

O mapeamento conceitual, foi desenvolvido por Joseph Novak e seus colaboradores 
na década de 70 (MOREIRA, 1997) é baseado na teoria cognitiva de aprendizagem de David 
Ausubel que entende a aprendizagem sendo significativa quando um novo conhecimento 
é ancorado num conhecimento pré-existente (subsunçores) e Arxer (2008) complementa 
que o mapeamento conceitual é flexível, podendo ser utilizado em diversas situação e fina-
lidades, por exemplo: como um recurso didático. Dessa forma, um mapa conceitual cons-
truído com aspectos do atendimento educacional se apresenta como um possível recurso 
pedagógico em uma trilha de aprendizagem sobretudo graças à sua versatilidade.

3  Trabalharemos entendendo o termo “atendimento educacional” como o atendimento telefônico e escrito atri-
buído a monitores, tutores e pedagogos/analistas educacionais em sua função de atendimento ao aluno (ou tutor, 
no caso do pedagogo ou analista educacional) em cursos a distância.
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Para o desenvolvimento do trabalho foi elaborado um mapa conceitual utilizando 
o software gratuito Cmap Tools®, que permite o vínculo de vídeos, links, textos externos, 
imagens, entre outros, para ser aplicado como recurso da trilha de aprendizagem, e a partir 
de conceitos relacionados ao atendimento ao cliente (como, exemplo, “qualidade” e “comu-
nicação”, e subconceitos, como “elementos da comunicação”, “linguagem” etc.) como base 
teórica para formação sobre aspectos do atendimento educacional.

O trabalho lançou mão de uma abordagem qualitativa e de natureza aplicada, o que 
guiou a análise da aplicação da trilha desenvolvida, seus momentos de estímulo e os fee-
dbacks dos profissionais participantes, coletados a partir de um formulário de avaliação da 
trilha de aprendizagem, sendo aplicado em colaboradores de uma empresa que atua há 
mais de 20 anos no mercado digital e possui escritórios em Florianópolis, São Paulo, Brasília 
e Portugal.

A trilha de aprendizagem foi disponibilizada no software digital Confluence® para 
colaboração de equipes, visando dinamizar sua divulgação e acesso dos colaboradores. 
Durante as quatro semanas de aplicação da trilha de aprendizagem, os profissionais foram 
estimulados, a visitar semanalmente a página da trilha e isso foi feito por meio da divulga-
ção de pequenas partes dos conteúdos da trilha utilizando a rede social corporativa Social 
Base®.

Em nossa proposta os profissionais foram convidados a participar, e não “obrigados”, 
vislumbrando-se, então, a autonomia do profissional quanto aos conteúdos que considera 
relevante para sua capacitação/atualização. Para que fosse possível um mínimo de acom-
panhamento da participação dos colaboradores, foram inseridas três intervenções na trilha 
de aprendizagem, intervenções essas estruturadas na teoria da aprendizagem baseada em 
problemas (ABP, dos tipos: problemas com uso de regras, análise de casos e dilemas), des-
ta forma, unindo o conhecimento teórico e desenvolvimento prático de habilidades (EAD 
SKILL, 2017).

Como forma de validação da aplicação da trilha de aprendizagem, na quarta e última 
semana de disponibilização da trilha, foi solicitado aos profissionais que participaram das 
intervenções propostas, que a avaliassem por meio de um formulário online, construído 
com onze questões distribuídas nas seguintes categorias: identificação do profissional (pri-
meira e segunda questão); autoavaliação do profissional no uso da trilha (da terceira a quin-
ta questão); avaliação da trilha e os materiais disponibilizados (da sexta a nona questão) 
e sugestões de melhoria para serem implementadas na trilha (décima e décima primeira 
questão).

Como primeiras considerações, foi necessário realizar leituras sobre os conceitos re-
lacionados ao tema atendimento educacional, a fim de obtermos subsídios teóricos para 
a elaboração do mapa conceitual e para a escolha dos materiais que foram vinculados à 
trilha, a diversidade dos materiais é muito importante na construção da referida trilha, em 
acordo com Almeida (2013). Visto isso, foram utilizados vídeos, apresentações em slides, 
artigos de diversas fontes, imagens, fluxogramas, descrições, testes relacionados aos con-
ceitos, além das intervenções utilizando a ABP. Intervenções essas elaboradas a partir de 
entrevistas com colaboradores para identificar situações reais de atuação dos profissionais, 
visando trazer para a trilha um diálogo entre a teoria apresentada e sua aplicação em situa-
ções problema que simulam o cotidiano do trabalho.



|   90   |

PROGRAMA REDE DE SABERES  |  POLO UAB

Outro ponto em destaque foi a análise da forma de disponibilização da trilha, onde o 
formato html gerado foi salvo diretamente na rede empresarial e na página do Confluence® 
criada relacionada à trilha, foi disponibilizado o link de acesso direto a partir do local de 
salvamento.

Durante a aplicação da trilha nas três primeiras semanas foram realizadas postagens 
no 1º, 11º, 18º dia após a criação da página, convidando os colaboradores à participação. 
Na quarta semana de disponibilização, nos dias 24º e 30º foram realizadas postagens para 
convidar os participantes da trilha a avaliá-la. O Social Base®, por se tratar de uma rede so-
cial, permite acompanhar o número de usuários que visualizaram as postagens, mostrando 
uma média de 60 visualizações por postagem.

Durante o período de aplicação houveram três feedbacks na página de disponibili-
zação da trilha, parabenizando-a e destacando a importância do tema para o desenvolvi-
mento do atendimento realizado por monitores e tutores. Contudo, os convites realizados 
dentro das intervenções da trilha com o intuito de acompanhar o progresso do usuário 
com o compartilhamento das resoluções a respeito dos problemas cotidianos (interven-
ções usando ABP) não aconteceram, o que talvez seja resultado da não obrigatoriedade da 
realização de tal atividade, ou ainda, pelo fato de que o colaborador não tenha se sentido 
à vontade para compartilhar o que produziu, o que não impede que o colaborador tenha 
realizado a tarefa e apenas não a tenha publicado na página da trilha no Confluence®.

Para estimular o compartilhamento da resolução das intervenções pelos colabora-
dores em sua passagem pela trilha, pode ser realizada a entrega de certificados sobre o 
tema, associada à publicação de determinadas resoluções na página de divulgação. Tal 
possibilidade também implicaria e permitiria o desenvolvimento de um fórum de discus-
são na página de divulgação da trilha e estimularia a construção da aprendizagem em 
grupo.

A trilha de aprendizagem foi disponibilizada com o caráter não obrigatório para 157 
colaboradores, referente a todas as áreas de atuação da empresa, dentre os quais, 33 atuam 
nas funções diretamente relacionados ao atendimento educacional, que são: monitores a 
distância, tutores a distância (internos) e analistas educacionais. Sobre a aplicação do for-
mulário de avaliação da trilha de aprendizagem, o mesmo foi respondido por cinco colabo-
radores voluntários.

Identificamos que 80% dos respondentes atuam em funções/cargos que estão dire-
tamente relacionados ao atendimento educacional, que são monitores a distância (60%) 
e analista educacional (20%), e 20% dos respondentes que atuam em funções/cargos de 
forma indireta ao atendimento educacional, no caso um Especialista em Tecnologia. Onde 
100% indicaram realizar a trilha por interesse próprio e detalhadamente, temos que, 67% 
dos respondentes leram todos os materiais disponibilizados na trilha, enquanto 17% leram 
apenas os materiais relacionados ao conteúdo de Comunicação e 16% leram os materiais 
relacionados ao conteúdo de Atendimento Educacional.

No que tange à realização das intervenções propostas na trilha, temos que 33% dos 
entrevistados realizaram a primeira intervenção, outros 33% não realizaram nenhuma das 
intervenções, 17% realizaram a segunda intervenção e 17% realizaram todas as interven-
ções propostas. Pudemos confirmar a importância do tema para os profissionais que atuam 
em cursos a distância, pois 80% dos colaboradores que atuam diretamente com o aten-
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dimento educacional consideraram como “muito relevante” os conceitos apresentados na 
trilha, a relação deles com sua atuação e a influência que a trilha pode ter em sua atuação, 
enquanto 20% dos colaboradores que atuam indiretamente com o atendimento educacio-
nal consideraram como “relevante” os mesmos itens.

Sobre a indicação da trilha para a capacitação de novos colaboradores, apontam que 
60% indicaria a trilha sem nenhuma alteração e 40% indicaria a trilha com alterações, su-
gestões essas “Talvez fazer a trilha mais linear (sem itens que ‘voltam pra cima’ por exemplo) 
para novos colaboradores, afim de facilitar a visualização” e “Tentaria utilizar outras ferra-
mentas na construção, o conteúdo é ótimo” que podem estar relacionadas às característi-
cas individuais da aprendizagem: como cada um aprende a partir das suas relações internas 
de conteúdo, cada um elaboraria seu mapa conceitual sobre o tema de forma diferente e 
única.

Na descrição da trilha presente em sua página de divulgação não foi explicitado o uso 
do mapa conceitual como ferramenta pedagógica para base de desenvolvimento da trilha, 
e, agora, entende-se que tal informação poderia ser muito relevante para a impressão dos 
usuários durante sua passagem por ela.

Os respondentes ao avaliar como aconteceu sua capacitação inicial, na época da 
entrada da empresa, caso ela tivesse acontecido com a trilha “Atendimento educacional”, 
quatro indicaram que seria uma utilização satisfatória e um indicou que não poderia ser 
empregada isoladamente. Assim, para essa abordagem devemos levar em consideração 
dois pontos: (i) que o tema da trilha não aborda todos os conteúdos relacionados a função 
do profissional, mas apenas parte dele; e (ii) que a aprendizagem é uma característica indi-
vidual e a trilha não precisa descartar um treinamento presencial podendo, por exemplo, 
ser complementada por ele no processo da capacitação.

Sobre sugestões em relação à estrutura e materiais da trilha, um não respondeu, dois 
não indicaram ser necessária alterações e dois apresentaram sugestões à questão visual – 
“Evitar essas voltas (itens que voltam e se entrelaçam) e tópicos mais chamativos (em caixa 
alta ou em outra cor)” – e da estrutura de exibição dela – “O conteúdo é ótimo, só usaria 
outras ferramentas na construção”.

As respostas oferecidas são considerações válidas para a melhoria da trilha, pois alte-
rações que permitam que ela seja mais visual e intuitiva favorecem o processo de aprendi-
zagem do colaborador que utilizá-la para uma capacitação/atualização conceitual. Um dos 
respondentes novamente indicou que era importante “evitar as voltas”, porém, sua presen-
ça é importante visto que elas são representações das relações entre conceitos chaves do 
mapa constituinte da trilha

Dessa forma, constatamos que a aplicação da trilha ao grupo de profissionais de 
cursos a distância mostrou-se satisfatória, tanto no que concerne à importância do tema 
abordado, quanto ao retorno obtido pelos participantes dela e, ainda, enquanto o recurso 
pedagógico empregado para sua elaboração.

Concluímos que o objetivo geral do trabalho, ou seja, desenvolver e aplicar uma trilha 
de aprendizagem para capacitação/atualização do profissional em EAD baseado no recurso 
pedagógico mapa conceitual, abordando os conceitos relacionados ao atendimento edu-
cacional, foi executado com êxito, tomando como referência o retorno apresentado pelos 
respondentes da trilha.
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Como sugestão para trabalhos futuros que visem desenvolver trilhas de aprendiza-
gem baseada em mapas conceituais, deve-se levar em consideração os seguintes fatores:

• o público a que se destina a trilha de aprendizagem, além do público que pode 
vir a ter interesse;

• a relevância do tema para esse público;
• os softwares que serão utilizados e sua compatibilidade;
• a diversidade de materiais para alcançar as diferenças de aprendizagem dos in-

divíduos;
• e, a produção de uma estrutura clara e de fácil interpretação.
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RESUMO

Este trabalho surgiu da problemática, que muitos são os meios que podem ser utilizados 
na educação pelos professores, mas o que ocorre quando são implementadas novas fer-
ramentas, do G Suite for Education, para auxiliar esses profissionais em suas aulas, nas 
suas organizações, em seus trabalhos e após um ano o retorno de uso por parte deles 
é mínimo, em alguns casos sem acesso? Esta é a questão que gira, conduz o presente 
estudo. Este estudo pretende, com o apoio de coletas qualitativas, elaborar formas de 
melhorar a interação, o contato e uso entre os docentes, coordenadoras e administrativo, 
de uma escola particular de Florianópolis, onde o eixo norteador dos trabalhos são as 
Práticas Coletivas.
As questões ocorrem utilizando algumas das ferramentas implementadas, tais como o 
e-mail e o formulário on-line, para que o responsável pela coleta possa receber o ma-
terial, analisar e planejar estratégias de aproximação, de prática entre os colegas e as 
ferramentas, realizando em conjunto com os professores e suas respostas, a estruturação 
de aulas, de atividades diferenciadas, atendendo as necessidades que surgirem com a 
pesquisa.
O referencial teórico, bibliográfico, não foi encontrado sobre o tema especificamente, o que 
reforça ainda mais a importância da pesquisa, pois pode existir, ou existirá, outros estabele-
cimentos com a mesma dificuldade. Com o objetivo de auxiliar na produção dos questiona-
mentos, houve a comparação de experiência com outra escola, na mesma cidade, a mesma 
tendo casos de sucessos.

Palavras-chave: Implementação. Escola. Ferramentas. G Suite for Education. 

Percebeu-se, durante o trabalho com colegas de numa escola particular, que após 1 
ano da implementação do G Suite for Education no estabelecimento, que poucos colabora-
dores estavam usando as ferramentas disponibilizadas gratuitamente.

Com isso pergunta-se: Por que os professores, coordenadoras, colaboradores da bi-
blioteca, secretaria e sala de mídias não usam ou usam pouco as ferramentas? Quais as 
dificuldades, ressalvas, pontos negativos e positivos da implementação?

1 Possui graduação em Pedagogia – Orientação Educacional. Trabalha há 20 em escolas particulares. Atua na área 
da Educação com a Informática.

2 Professora do Magistério do Ensino Superior no Instituto Superior de Educação e Pedagoga na Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná. Pesquisadora do Grupo de Pesquisa sobre Desenvolvimento Profissional Docente. 
Membro do Comitê Editorial da Revista Transmutare.
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Levanta-se como hipóteses que tais dificuldades para uso efetivo das ferramentas 
nessa escola estejam relacionadas ao local onde a escola está inserida, num sítio, com área 
verde, horta, animais, cachoeira, lago e sua origem, seu início a partir de associação de pais.

Deve-se incluir no papel do professor a utilização de ferramentas envolvendo tecno-
logia, porque as mesmas fazem parte do cotidiano, vivência dos educandos. Porém, “mais 
complicado do que aprender a usar este ou aquele programa, é encontrar formas produtivas 
e viáveis de integrar as TICs no processo de ensino-aprendizagem, no quadro dos currículos 
actuais e dentro dos condicionalismos existentes em cada escola.” (PONTE, 2002, p. 76)

Moran (2000, p. 70) chama a atenção, reforça para o fato de que “ensinar com as novas 
mídias será uma revolução, se mudarmos simultaneamente os paradigmas convencionais 
do ensino, que mantêm distantes professores e alunos. Caso contrário conseguiremos dar 
um verniz de modernidade, sem mexer no essencial.” 

Em Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica, Moran, Masetto e Behrens (2006) apon-
tam para considerações, preocupações relevantes à “questão tecnológica em educação” 
para que o resultado do uso delas não se transforme “numa grande panaceia ‘modernosa’”.  

E quais são esses pontos cruciais e críticos? A questão da educação com qua-
lidade, a construção do conhecimento na sociedade da informação, as novas 
concepções do processo de aprendizagem colaborativa, a revisão e a atualiza-
ção do papel e das funções do professor, a formação permanente deste pro-
fissional professor, a compreensão e a utilização das novas tecnologias visan-
do à aprendizagem dos nossos alunos e não apenas servindo para transmitir 
informações (ensino a distância X educação e aprendizagem a distância), a 
compreensão da mediação pedagógica como categoria presente tanto no uso 
das próprias técnicas como no processo de avaliação e, principalmente, no de-
sempenho do papel do professor (MORAN; MASETTO; BEHRENS, 2006, p. 76). 

Por isso a importância de haver uma gama, de sugestões, de oportunidades para in-
cluir no seu trabalho, conhecer, definir o que mais lhe interessar, o que poderá fazê-lo se 
aproximar mais dos alunos. Ninguém é retentor único do saber ou tem como papel apenas 
receber, mas ambos necessitam realizar um trabalho de parceria e trocas de conhecimen-
tos. Esse é um dos papéis de fundamental importância da inclusão e uso das TICs nas esco-
las, pois podem criar oportunidades para que os envolvidos consigam estabelecer melhor 
relacionamento e aproximação e com isso melhor aprendizagem.

Um dos objetivos do G Suite for Education é auxiliar no processo de ensino e apren-
dizagem entre professores, alunos, comunidade escolar em geral. São TICs porque aumen-
tam a colaboração, comunicação e mobilidade de todos, podendo ser comparado a “um 
grande leque de opções metodológicas, de possibilidades de organizar sua comunicação 
com os alunos, de introduzir um tema, de trabalhar com os alunos presencial e virtualmen-
te, de avaliá-los” (MORAN, 2000, p. 58)

No artigo intitulado, “5 ferramentas do Google for Education” essenciais para sua es-
cola, Rômulo Martins exemplifica e sugere usos para alguns aplicativos que compõem o G 
Suite for Education:

1 - Google Sala de Aula: desenvolvido para otimizar os processos de uma sala de 
aula e tornar o aprendizado mais eficiente;
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2 - Gmail: vasto espaço de armazenamento e ser acessível diretamente pelo navega-
dor de internet;

3 - Google Drive: pasta virtual em que o aluno e o professor podem fazer upload dos 
seus arquivos e mantê-los disponíveis na nuvem, acessíveis de onde precisar.

4 - Google Agenda: disponibiliza datas de entrega de trabalhos e provas, permitindo 
que os alunos fiquem por dentro de tudo. No Google Agenda também dá para convidar 
pessoas para eventos, como reuniões de projetos.

5 - Google Sites: pode ser usado para criar painéis de informações para os alunos, 
murais de recados entre professores, reunir dados importantes sobre eventos e o que mais 
for necessário.

Para a realização do levantamento de dados, foi utilizado questionário com perguntas 
discursivas e objetivas, com o objetivo de coletar dados e identificar as causas da ocorrên-
cia do problema investigado.

As ferramentas que deram início a implementação, no ano de 2017, foram a migração 
dos e-mails para o servidor da Google, criação de e-mail para todos os professores e seto-
res da escola, com o domínio da mesma, uso mais frequente e abrangente do YouTube, de 
formulário e criação de documentos compartilhados no Drive.

Já em 2018, foi incentivado um maior uso do drive, com a disponibilização pelo Goo-
gle, de um novo aplicativo, o Drive de Equipe.

Criados 55 e-mails com o domínio da escola, desses, 2 não foram acessados em ne-
nhum momento, 3 foram acessados apenas em 2017, 3 em fevereiro de 2018, 3 em março 
do mesmo ano e 6 no mês de abril de 2018. Totalizando 17 usuários sem acesso diário a 
uma ferramenta importante de comunicação.

Na Escola, o questionário on-line, foi enviado para: 4 coordenadoras pedagógicas; 1 
coordenadora financeira; 1 coordenadora administrativa; 3 secretárias; 1 bibliotecária; 1 
assessor da sala de mídias; 14 professores da Educação Infantil; 18 professores do Ensino 
Fundamental 1; e 8 professores do Ensino Fundamental 2, totalizando 53 envios. Desses, 13 
formulários foram preenchidos.

Enviado questionário também para a empresa responsável pela execução da imple-
mentação, mas com menos perguntas e, no planejamento inicial havia a meta de comparar 
a experiência com outra escola piloto na implementação e uso das ferramentas para adqui-
rir mais informações e embasamento na prática.

Foram recebidos 13 formulários preenchidos, e na análise das respostas dos colabo-
radores, da escola em estudo, constatou-se que 62,2% deles tem mais de 15 anos de expe-
riência na educação. Até 3 anos, e entre 4 e 7 anos de experiência, foi 7,7%, e entre 8 e 15 
anos as respostas equivalem a 15,4%. Quando perguntados o tempo que atuam na escola 
esse percentual muda, pois Até 3 anos e Entre 4 e 7 anos, o número de respostas equivaleu 
a mais de 60%. Pode significar que há uma resistência menor dos participantes com menos 
tempo de trabalho na escola em utilizar uma nova ferramenta, neste caso acessar ao for-
mulário online. Em seguida, com 23,1%, os que trabalham mais de 15 anos, e com 15,4% 
aqueles que estão na escola entre 8 e 15 anos.

Outra questão foi sobre a impressão inicial que tiveram quando do anúncio da imple-
mentação numa reunião geral? Responderam de forma positiva 11 e 2 não trabalhavam na 
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escola, mas ao começarem a trabalhar na escola perceberam que algo estava em processo, 
sendo apresentado.

Sobre como avaliam os treinamentos, a prática do uso, as respostas foram variadas, 
citado as dificuldades na realização dos treinamentos com a empresa, com quedas na inter-
net, pedido mais treinamentos, não tão básicos, já outras descreveram que foram satisfató-
rios, que conforme o uso, surge dúvidas, mas vai se inteirando.

O percentual na questão se o entrevistado já usava, antes da implementação alguma 
ferramenta, foi o mesmo (38,4%) nas que não utilizavam nenhuma das ferramentas antes, 
bem como os que utilizavam 3 ou mais aplicativos. Os que faziam uso de 1 ou 2 ferramentas 
representam 15,4% dos respondentes. Ocorreu em 7,7% dos casos que a ferramenta que o 
respondente alega usar não corresponder a uma ferramenta do G Suite.

O Drive foi o que mais apareceu, com 69,2% quando perguntado qual ou quais fer-
ramentas o entrevistado mais usa. Com 54,8%, há o uso do e-mail, a Agenda e Docs foram 
citados por 30,8%, e YouTube por 23,1%. Com 7,7% apareceram Drives de equipe, Maps e 
Fotos. Esse mesmo percentual foi para Google Chrome e Google Earth que não são ferra-
mentas do pacote.

Na questão que envolve o interesse em utilizar, conhecer mais ferramentas, 30,8% 
deseja conhecer mais o Google Classroom, 23,1% querem usar mais ferramentas, ou todas, 
mas 15,4% diz não ter interesse. O mesmo percentual apareceu em relação ao interesse de 
uso da Agenda.

O percentual de dificuldade em acessar as ferramentas e com isso conseguir usá-las 
e conhece-las mais, corresponde a 7,7%, bem como a opção de estar satisfeito. Em rela-
ção aos aspectos positivos das ferramentas, foi citada a integração dos planejamentos, 
das propostas, do compartilhamento, armazenamento de dados (textos e trabalhos) dos 
professores no Drive, facilitando o trabalho entre colegas e a coordenação pedagógica, 
sendo prático por ter quase tudo num lugar só, facilitam a organização e o trabalho em 
equipe, aumentando a produtividade por ser rápido e mais fácil de manusear. Foi consi-
derado ainda que melhora e agiliza a comunicação geral, a integração, a segurança, que 
automatizam e facilitam o contato entre o profissional e a escola, estabelecendo elos 
importantes.

Sobre os aspectos negativos no uso das ferramentas, 69,2% do total responderam 
não haver aspectos negativos, enquanto 30,8% pensam haver aspectos negativos vincula-
dos ao excesso de exposição e individualidade, dependência da tecnologia, o desconheci-
mento do uso, que pode levar a equívocos e insegurança na formatação de arquivos.

Da empresa, responsável pela implementação, recebi 1 resposta de 4 pedidos. A en-
trevistada trabalha até 3 anos na área com implementação das ferramentas educacionais 
do Google e destaca que as escolas, no geral, são espaços com bastante potencial de ino-
vação. O G Suite for Education significa uma mudança cultural bem grande, geralmente bem 
aceita nas escolas. No entanto, ainda há resistências às mudanças e ao novo.

Ela citou, como questões ou dificuldades mais frequentes apresentadas pelas escolas 
em relação à implementação do G Suite for Education, a mudança da plataforma de tecno-
logia e como utilizar essa plataforma dentro das suas atividades.

Em relação às facilidades mais frequentes apresentadas pelas escolas, afirmou que a 
partir do momento que as pessoas reconhecem o potencial das ferramentas, elas se sen-
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tem muito motivadas em inovar seus processos de trabalho. Ela enfatizou que o G Suite for 
Education tem potencial de integrar alunos-escola-famílias.

Não foi possível coletar as informações na outra escola em função de paralisações e 
viagens. Acredito que a utilização dos aplicativos do G Suite for Education, poderia favorecer 
a acontecer o que Moran, no ano de 2000 (p. 66), descreveu:

Haverá uma integração maior das tecnologias e das metodologias de trabalhar com 
o oral, a escrita e o audiovisual. Não precisaremos abandonar as formas já conheci-
das pelas tecnologias telemáticas, só porque estão na moda. Integraremos as tec-
nologias novas e as já conhecidas. As utilizaremos como mediação facilitadora do 
processo de ensinar e aprender participativamente.

Mas após a realização do questionário, se faz nítido, com o número de pessoas que 
responderam e com as respostas obtidas, que o caminho para ocorrer a integração entre 
ferramentas, educandos e educadores passa pelo maior conhecimento e necessidade de 
utilizá-las. Sabemos das dificuldades variadas que encontramos no trabalho de sala de aula, 
no planejamento e na colocação em prática do que desejamos, e que deve acontecer um 
envolvimento, engajamento entre educadores e educandos, no intuito do resultado ser 
diferente, fazer a mudança.

O professor tendo clareza do objetivo que deseja alcançar e conhecimento das ferra-
mentas, dos recursos tecnológicos, conseguirá “que o aprendizado aconteça de fato. O uso 
das tecnologias na escola está além de disponibilizar tais recursos; ele implica aliar méto-
dos e metodologia na busca de um ensino mais interativo” (ALVES; COSTA, 2016)

Os mesmos autores observam no artigo que: 

as tecnologias podem ser (...) muito úteis meios de construir e difundir conhecimen-
tos sem risco de desumanizar o ser humano. Tudo depende do modo como as uti-
lizamos: se nos apropriamos de seu potencial pedagógico e comunicacional e as 
colocamos a serviço do homem ou se, ao contrário, nos deixamos dominar por elas, 
transformando-nos em consumidores de gadgets concebidos para um mercado de 
massa planetário (ALVES; COSTA, 2016, p. 8).

Pode-se concluir que quanto maior for a familiarização ou o educador sentir a ne-
cessidade de conhecer as ferramentas, maior será a abertura e a utilização das mesmas. 
Acredito que um exemplo foi o número de respostas que poderia ser maior se o questio-
nário fosse impresso, ao invés de on line, mostrando com isso certa resistência em acessar 
e responder.

É possível ver, a partir das respostas, uma mudança entre o antes e o depois da im-
plementação do G Suite for Education, mesmo com percentual baixo de uso, ressaltando 
o caminho a ser percorrido e a necessidade de ações mais voltadas ao aperfeiçoamento e 
trabalhos coletivos para visualizarem na prática os aplicativos que possam ocasionar maior 
rendimento, segurança no planejamento e prática de suas funções.

Não foi possível, neste trabalho a realização da análise entre as escolas, mas acredito 
ser uma possibilidade de um novo estudo, uma nova proposta de pesquisa. Bem como 
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traçar, planejar momentos, reuniões, encontros, palestras, algo para reforçar, ensinar, traba-
lhar os pontos necessários para aproximar mais os colaboradores às ferramentas. Talvez, se 
faz necessário uma atenção mais individual, pontual, ocasionando aprendizado porque a 
valorização do que é aprendido permeia da necessidade do mesmo.
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RESUMO 

Este artigo refere-se à uma pesquisa de mestrado que teve como objetivo principal analisar 
as controvérsias reveladas, pelos alunos do ensino fundamental, a partir das associações 
que realizam no ciberespaço relacionadas à sua aprendizagem escolar. A investigação se 
fundamentou na Teoria Ator-Rede, de Bruno Latour, e nos estudos de Lúcia Santaella, sobre 
os sujeitos leitores. A metodologia utilizada foi um estudo de caso de cunho qualitativo, e 
os dados coletados por meio da técnica de grupo focal. A análise dos resultados foi reali-
zada a partir das controvérsias reveladas pelos alunos identificados como imersivos e/ou 
ubiquos. Os principais resultados revelam que os alunos gostariam de serem mais “ouvidos” 
nos espaços escolares, se sentirem, de fato, protagonistas de seus processos de ensino e 
aprendizagem.

Palavras-chave Ciberespaço. Teoria Ator-Rede. Aprendizagem escolar. Aluno. Leitor imer-
sivo e leitor ubíquo.

Fomentar o uso das TD nas escolas pode possibilitar que os sujeitos envolvidos se 
reconheçam, gradativamente, como protagonistas do seu processo de ensino e aprendi-
zagem e, assim, estabeleçam relações mais significativas com o conhecimento. Conhecer e 
compreender os alunos, a maneira como vêm e organizam seus pensamentos com advento 
das TD, é importante para que possamos discutir as mudanças que esse momento provoca 
na escola. 

Neste contexto, a pesquisa que apresentamos neste artigo revela que, navegar no ci-
berespaço, exige novas maneiras de olhar a construção do conhecimento, novas maneiras 
de ler, escrever e compartilhar o saber; exige a criação de novas situações de aprendizagem 
que orientem a navegação e promovam as conexões necessárias para que os alunos se 
apropriem do conhecimento.

A pesquisa teve como principal objetivo, analisar as controvérsias reveladas pelos alu-
nos imersivos e pelos alunos ubíquos no que tange às associações que realizam no ciberes-
paço relacionadas à sua aprendizagem escolar. 

Para tal, os sujeitos da investigação foram os alunos que apresentaram as caracterís-
ticas de usuários imersivos e ubíquos, baseados nos estudos realizados por Lucia Santaella 
(2004, 2013). O desenvolvimento de pesquisas nas quais os sujeitos sejam crianças ou ado-

1 Me em Educação - Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC – Florianópolis – SC – Professora Auxiliar de 
Ensino de Tecnologia Educacional – Prefeitura Municipal de Florianópolis – SC – diane.schlieck@prof.pmf.sc.gov.br 

2 Pós doc em Educação - Aix-Marseille Université – AMU - França – Professora – Universidade do Estado de Santa 
Catarina – UDESC – SC – marthakaschny@hotmail.com
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lescentes, pode, além de dar voz à uma faixa etária pouco ouvida, possibilitar melhor com-
preensão da realidade educacional contemporânea. 
 
A TEORIA COMO MEDIAÇÃO

O autor Bruno Latour (1994, 2012, 2016), a partir das reflexões realizadas por ele e 
seus colegas Michel Callon e John Law ao fundarem o grupo de Estudos Sociais da Ciência 
e Tecnologia (ESCT), enaltece a importância de se investigar as associações que humanos e 
não humanos realizam, pois ambos são considerados agentes potenciais de transformação. 

Estes autores desenvolveram a  - Actor Network Theory – ANT, ou a Teoria Ator-Rede 
– TAR que objetiva analisar as associações que se estabelecem entre os actantes3 em uma 
rede. Rede esta que pode ser entendida como as conexões existentes entre os actantes 
envolvidos que interferem, influenciam e até modificam o comportamento um do outro, 
dependendo das associações que estabelecem.

Nas palavras de Latour (2012, p. 15), a TAR procura dissolver a dicotomia que existe 
entre o humano e o não humano, procura “[...] trazer os não-humanos ao centro do debate 
sociológico, postular que os mesmos são dotados de agência e que, consequentemente, 
são atores de plenos direitos nos permite, sem dúvida, entender ainda mais o humano”. 

 Para a TAR, os papéis dos actantes não são fixos, são as associações que eles es-
tabelecem com o coletivo e o que resulta delas, que merecem ser observadas e descritas, 
porque são essas associações que mantêm o coletivo em movimento, que fazem com que 
todos desenvolvam ações e transportem traduções4. E tanto faz quem é o responsável pelo 
movimento, o importante é o movimento acontecer. O coletivo se faz, se desfaz e se refaz a 
partir das relações desenvolvidas entre os humanos e os não-humanos. 

E durante a realização da nossa pesquisa, pudemos perceber que as TD são impor-
tantes actantes mediadoras no processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Os alunos 
as utilizam para realizarem associações relacionadas aos conteúdos curriculares. Eles nave-
gam no ciberespaço, entre as informações encontradas, realizando as associações necessá-
rias para se apropriarem, ainda mais, dos conteúdos em questão. 

No ano de 2004, Lúcia Santaella realizou uma pesquisa que investigou como as tecno-
logias e o uso da hipermídia5 vêm modificando o perfil cognitivo dos sujeitos leitores. Estes, 
desenvolvem uma nova forma de ler e, inclusive, de organizar o pensamento. Ela identifi-
cou e caracterizou três perfis de leitores: leitor contemplativo/meditativo; leitor movente/
fragmentado e o leitor imersivo/virtual. 

Em 2010, quase dez anos depois de começar seus estudos sobre o perfil cognitivo dos 
leitores e com o avanço das TD, especialmente das tecnologias móveis, Santaella caracteri-
zou um quarto tipo de leitor: o leitor ubíquo.  Este surge com o desenvolvimento das tecno-
logias móveis, com as práticas da hipermobilidade e hiperconectividade características da 

3 Termo emprestado da semiótica greimasiana e que significa tudo aquilo que gera uma ação, que produz movi-
mento e diferença, podendo ser humano ou não humano (LEMOS, 2013, p. 42).

4  “Traduzir é ao mesmo tempo transcrever, transpor, deslocar, transferir e, portanto, transportar transformado” 
(LATOUR, 2016, p. 30).

5  Hipermídia é a “junção do hipertexto com a multimídia, ou seja, é justamente a linguagem com a qual lidamos 
quando navegamos pelas informações nas redes.” (SANTAELLA, 2013, p. 231).
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sociedade atual. Este sujeito aprende se movendo, a qualquer tempo e em qualquer lugar 
com o auxílio dos dispositivos móveis, com o seu smartphone. O leitor ubíquo é livre para 
criar e seguir suas próprias rotas de navegação entre o físico e o virtual (SANTAELLA, 2013).

Enfim, foi nos estudos mencionados acima que nos embasamos para escolher e ouvir 
os alunos que participariam do grupo focal de nossa pesquisa. Priorizamos ouvir os alunos 
que, praticamente, nasceram imerso no ciberespaço, ou seja, os que navegam com facili-
dade no ciberespaço, os que já  encontram subsídios para criar as associações necessárias 
para aprender e complementar sua educação formal. 

E, foi ouvindo esse alunos imersivos e ubíquos, que percebemos o quanto o professor 
ainda é essencial para o seu processo de apropriação do conhecimento. Por mais que os 
alunos estejam pesquisando e descobrindo, por conta própria, alternativas para melhor 
entender os conteúdos curriculares apresentados, eles continuam tendo, na figura do pro-
fessor, o actante que detém o conhecimento científico e socialmente “válido”. Eles solicitam 
ao professor de sala que ele confirme a veracidade das informações encontradas. 

Acreditamos que é nesse momento que a tradução acontece, pois o processo de tra-
dução é o processo contínuo de compor novos significados de acordo com as situações que 
se apresentam e como elas se apresentam.  E, na hora em que eles questionam o professor 
se as informações pesquisadas estão corretas e o professor reage respondendo, discutindo 
sobre o assunto, oportuniza que os alunos as transformem em conhecimento. 

Uma nova prática educativa se mostra necessária, na qual alunos, professores e TD se 
associem em redes para acessarem informações e as traduzirem em conhecimento, apro-
priando-se de maneira significativa das TD e tornando-se protagonistas na cibercultura É a 
partir das associações que fazemos ao nos relacionamos com diferentes actantes das redes 
as quais pertecemos, é que vamos nos contituindo em actantes também, e mediadores 
também, e vamos nos transformando e transformamos essas redes. 

PRINCIPAIS RESULTADOS: O OLHAR DO ALUNO SOBRE SUA REALIDADE

Com o intuito de contribuir com a produção de conhecimento sobre a realidade no 
campo da educação, nos propomos a ouvir os alunos de uma escola da Rede Municipal de 
Ensino de Florianópolis, considerados por nós um dos principais actantes do cenário edu-
cacional contemporâneo, pois fomentamos a ideia de que ouvi-los nos permite inserir-nos 
em seu cotidiano, conhecer e fazer parte do seu mundo digital, e que isso nos ajuda a com-
preender e repensar como o processo de aprendizagem acontece atualmente.

A pesquisa foi realizada com alunos do 7º de uma Escola Básica da Rede Municipal de 
Ensino de Florianópolis. O nosso método de pesquisa utilizado foi o Estudo de Caso, que 
consiste em uma investigação sobre um determinado fenômeno contemporâneo inserido 
em dado contexto da vida real (YIN, 2001). E nosso estudo apresenta características de uma 
pesquisa qualitativa que investiga e descreve situações complexas que possuem relevância 
social, a partir da combinação de diversas técnicas de coletas de dados. No nosso caso, apli-
camos um questionário online com os vinte e nove alunos presentes na turma, a fim de iden-
tificarmos oito alunos com perfil imersivo e ubíquo que fizeram parte do nosso grupo focal. 

Posteriormente à transcrição das falas dos alunos, após várias leituras, releituras e ten-
tativas de recortes, classificação, agrupamento das suas ideias, percebemos a emergência 
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de algumas controvérsias, no sentido proposto na TAR e nossa análise baseou-se nas con-
trovérsias reveladas pelos alunos participantes do grupo focal.

Para a TAR, descrever controvérsias é um ato complexo que, além de exigir tempo e 
conhecimento sobre o que se quer alcançar com a observação e a descrição proposta, “[...] a 
controvérsia deve ser reconhecida por todos. Elas são situações nas quais os atores concor-
dam na discordância! [...]” (LEMOS, 2013, p. 113) em que tudo se conecta, de alguma forma, 
em algum momento.  Foi o que identificamos nas falas dos alunos: quatro controvérsias 
que são analisadas a seguir.

 
PRIMEIRA CONTROVÉRSIA: “MESMO PESQUISANDO NA INTERNET EU SEMPRE PERGUNTO PRO 
PROFESSOR” (JOHN)

A primeira controvérsia identificada diz respeito ao fato de que os alunos identifi-
cados como leitores imersivos e ubíquos estão constantemente conectados, ativos no ci-
berespaço, e utilizam esse espaço também para o seu estudo escolar, ainda  “confirmam”, 
junto aos professores a veracidade das informações que obtêm na internet. Por isso, esco-
lhemos a fala de Jonh como representativa para intitular esta controvérsia.

A nossa intenção com a constatação dessa primeira controvérsia foi salientar o fato 
de que as TD não substituem a figura do professor, que ele pode e deve assumir o papel 
de mediador do conhecimento prévio dos alunos e do conhecimento científico, curricular. 
Claro que, em muito momentos, as próprias tecnologias digitais também assumem o papel 
de mediador, como afirma a TAR, mas o professor ainda se configura, na percepção e fala 
dos alunos, no mediador mais “confiável”. Segundo o aluno Dimi “Num dia eu vejo o que 
preciso na Internet e no outro eu pergunto pro Professor se está certo”. 

Das falas dos alunos, pudemos inferir que, de alguma maneira, eles sabem que o 
ciberespaço, além de ser um local onde a circulação de informações é livre, onde não há 
muitas regras para publicações e postagens, qualquer pessoa pode postar sobre o que 
quiser e da maneira que quiser. Eles percebem que o ciberespaço também é um espa-
ço de informações instáveis, como disse o aluno Pedro: “Eu não acredito 100% no que 
dizem não”. Esses alunos demonstraram que têm uma atitude reflexiva e investigativa 
da realidade apresentada nesse espaço, não aceitando tudo o que veem e ouvem como 
verdades absolutas. Essa controvérsia pode, assim, tornar-se uma ação e atitude a ser 
explorada pelo professor.

SEGUNDA CONTROVÉRSIA: “DIFICILMENTE A GENTE DESCE PARA A SI6” (DIMI)

A segunda controvérsia identificada refere-se ao fato de a escola onde a pesquisa foi 
realizada ter uma estrutura tecnológica e pedagógica adequada para a integração das TD 
no processo de ensino e aprendizagem. Entretanto, se constatou que a sala de informática 
é pouco utilizada nos processos de ensino e de aprendizagem.  

A escola onde realizamos a pesquisa possui, atualmente, vinte computadores de mesa 
na SI, cinco chromebook, cinquenta e três tablets, uma lousa digital e um projetor, aparelhos 
que estão disponíveis para o uso dos professores e dos alunos. Com base nessa informação, 
podemos verificar que a escola é bem equipada em termos de recursos tecnológicos que, 
6 Sala Informatizada da EBIAS.
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em princípio, estes, podem contribuir para o desenvolvimento das mais variadas metodo-
logias de ensino. 

Entretanto, durante a conversa no grupo focal, os alunos verbalizaram que utilizam 
muito pouco as TD na escola, especialmente com relação ao uso da SI. Segundo a aluna “A”, 
“Se usamos três vezes durante o ano os tablets foi muito. Só me lembro de uma prova que 
fizemos neles”. Ora, o que pode estar provocando essa situação, já que os alunos, em sua 
maioria, já apresentam novas formas de aprender?

Nessa pesquisa, percebemos que os alunos desejam agir de maneira colaborativa 
com as TD disponíveis, a fim de se associaram e estabeleceram redes de conexões para o 
processo de ensino e aprendizagem.  A aluna Polegarzinha nos questionou “Não tem as 
lousas aqui? Podiam usar né?! Para mostrar e explicar os conteúdos, mostrar vídeos, ima-
gens”. Podia, né?! Mais importante que saber qual ação é desenvolvida nas associações que 
estabelecemos com os actantes envolvidos, é saber como desenvolveremos essa ação, pois 
toda ação mediadora é dotada de intenções. 

TERCEIRA CONTROVÉRSIA: “É DIFÍCIL CHEGAR NELES E SUGERIR COISAS DIFERENTES. O QUE 
PARECE É, TIPO, QUE ELES GOSTAM DE SEGUIR UMA FORMA TRADICIONAL DE DAR AULA” (DIMI)

Essa terceira controvérsia surge na fala do Dimi. Ou seja, na atualidade, existem mui-
tas possibilidades para um novo fazer pedagógico, mais compatível com esses novos sujei-
tos que se caracterizam como leitores imersivos e ubíquos, apesar disso, alguns professores 
ainda costumam utilizar apenas a voz, o quadro e o livro didático. E mais, numa perspectiva 
tradicional de educação.

Talvez essa perspectiva tradicional de educação, a que os alunos se referem, se relacio-
ne com a abordagem tradicional descrita pela autora Maria das Graças Mizukami. Para ela, a 
abordagem tradicional é centrada no professor, ele é o transmissor de conhecimento, o aluno 
é apenas um receptor passivo das informações que lhe são oferecidas. As aulas são basica-
mente expositivas, nas quais o professor já traz todo conteúdo pronto, impossibilitando o 
improviso, a flexibilidade e a liberdade de criação por parte do aluno (MIZUKAMI, 1986).

O interesse de cada aluno é o diferencial em qualquer situação de aprendizagem. Inde-
pendentemente da tecnologia disponível, seja o livro didático, seja o aplicativo no smartpho-
ne, o aluno que está motivado a aprender, vai querer aprender.  E para despertar o interesse, 
motivá-los a querer aprender, apostamos no desenvolvimento de uma aprendizagem natu-
ralmente mais colaborativa, na qual a participação dos alunos e dos professores no processo 
de ensino e aprendizagem ocorra por meio da interação, em que cada um sabe alguma coisa 
e tem algo a contribuir, consolidando uma ação coletiva de construção de conhecimento.

 
QUARTA CONTROVÉRSIA: “NA MAIORIA DAS VEZES ESCONDIDO. MAS A MAIORIA DOS PROFES-
SORES NÃO LIGA” (PEDRO)

Nossa quarta controvérsia reporta ao fato de que os alunos da Turma 71 utilizam seus 
dispositivos móveis com ou sem o consentimento dos professores. Mesmo os professores 
dizendo que é proibido usar esses dispositivos, os alunos os usam e a maioria dos professo-
res faz de conta que não vê o que está ocorrendo. “Eu uso mesmo se não pedirem, e mostro 
que estou usando” (Polegarzinha).
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Os alunos imersivos e ubíquos ouvidos nesta pesquisa nasceram imersos no mundo 
digital. Para eles é muito fácil navegar no ciberespaço. O professor precisa desmistificar o 
uso e buscar utilizar as TD como artefatos digitais facilitadores do processo de ensino e 
aprendizagem. Não há mais como omitir ou negar o benefício e os obstáculos que as TD 
podem oferecer a esse processo, devendo o professor se apropriar delas de forma a poten-
cializá-las enquanto artefatos digitais que propiciem situações de aprendizagens significa-
tivas e colaborativas, a fim de não se tornar só mais um modelo de ensinar. 

No decorrer da conversa com o grupo focal, ficou claro que os alunos têm consciência 
de que o uso de dispositivos móveis em sala de aula pode desfocar e atrapalhar a apren-
dizagem e que há alunos que utilizam apenas para lazer. O aluno Baixinho comentou que 
tem gente que se distrai podendo utilizar o smartphone em sala de aula, mas ressaltou que 
quem se dispersa é porque é “viciado” em redes sociais porque é possível controlar o uso 
e focar na aprendizagem: “Tipo, quando eu trago smartphone e tem mensagem, eu penso 
‘para que ver e responder agora’? A mensagem vai continuar ali, respondo depois!”. E a alu-
na Chuva complementa: “Vai depender da pessoa, se ela participa de muitos grupos ou se 
não diz ‘agora não posso, estou estudando’!”. 

Ou seja, os alunos demonstraram entender que, dependendo de como o uso das TD 
acontece, elas podem contribuir ou não para a Educação. Sabemos que a distração dos 
alunos pode acontecer em sala de aula, o aluno que não estiver com vontade de prestar 
atenção na aula não vai prestar atenção. Mas essa pesquisa nos mostrou que essas situa-
ções independem da tecnologia que ele tiver na mão. O smartphone não é (ou pelo menos 
não é o único) “vilão” para a falta de atenção e o comportamento irrequieto dos alunos em 
sala de aula. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao final dessa pesquisa, destacamos duas controvérsias que, para nós, se constituem 
em nossos resultados mais interessantes. A primeira controvérsia remonta ao fato de os alu-
nos pesquisarem e descobrirem, por conta própria, alternativas para melhor entenderem 
os conteúdos curriculares apresentados. Pesquisando no Google, tirando dúvidas sobre os 
conteúdos, eles descobriram aplicativos de smartphones com conteúdos curriculares. Com 
isso, pudemos perceber que as TD são importantes actantes mediadoras no processo de 
ensino e aprendizagem desses alunos. 

E a partir dessa primeira controvérsia, surge a segunda a ser destacada: mesmo eles 
utilizando esses artefatos digitais novos para seu aprendizado escolar, eles continuam ten-
do na figura do professor o actante que detém o conhecimento científico e socialmente 
“válido”. Eles solicitam ao professor de sala que confirme a veracidade das informações en-
contradas. 

E para finalizar, gostaríamos de ressaltar que, durante a realização do grupo focal, por 
diversas vezes ficou subentendida a vontade dos alunos de serem protagonistas do seu 
processo de ensino e aprendizagem. Eles querem criar. E eles querem usar as TD disponí-
veis. As TD fazem parte deles, elas são inerentes à maneira como agem, como falam, como 
se divertem e como estudam. 
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RESUMO

O presente texto compartilha implicações que emergiram de uma pesquisa qualitativa de 
abordagem hermenêutica, cujo propósito foi compreender como as Ações de Formação 
Continuada - FC ofertadas ao Professor de Creche, pela Secretaria Municipal de Educação – 
SME de Florianópolis/SC, no período 2013-2015, instigavam uma formação na perspectiva 
de uma Educação para a Inteireza. Os achados desse estudo desvelaram que: as concep-
ções de Formação Continuada que sustentaram as ações ofertadas pela SME foram sendo 
aprimoradas ao longo do período e que, ao serem pensadas as ações de Formação Conti-
nuada não contemplavam as dimensões constitutivas do SER no seu planejamento, con-
tudo, embora a Secretaria não tenha concebido tais ações com esse propósito, entende 
que essas dimensões permearam o seu desenvolvimento e reconhece a importância de 
viabilizar a Formação Continuada nesta perspectiva, porém, assinala fragilidade acerca do 
entendimento do assunto, aponta necessidade e apresenta interesse de investir em estu-
dos que possibilitem aprimorar a compreensão da Formação Continuada na perspectiva da 
Educação para a Inteireza. 

Palavras-chave: Professores de Creche. Formação Continuada. Educação para Inteireza.

Esse estudo constituiu-se de uma pesquisa qualitativa de abordagem hermenêutica, 
cujo objetivo foi compreender como as Ações de Formação Continuada - FC ofertadas ao 
Professor de Creche, pela Secretaria Municipal de Educação – SME de Florianópolis/SC, no 
período 2013-2015, instigavam uma formação na perspectiva de uma Educação para a In-
teireza. 

Investigou-se, como as Ações de Formação Continuada, ofertadas ao Professor de 
Creche pela Secretaria Municipal de Educação - SME de Florianópolis/SC, intencionam uma 
formação na perspectiva de uma Educação para a Inteireza. A coleta de dados se deu por 
meio de pesquisa documental e entrevista semiestruturada. A pesquisa documental teve 
início junto à base de dados do Sistema de Gerenciamento das Formações Permanentes 
– SIGEPE. Buscou-se ali identificar as Ações de Formação Continuada com maior número 
de Professores de Creche inscritos, porém, o sistema não oferecia tal informação haja vista 
não dispor de um campo no formulário de inscrição destinado a identificação do Grupo em 
que atua o Professor por ocasião da sua inscrição na formação, o que, infelizmente, impos-
sibilitou realizar o mapeamento que identificasse o número de Professores de Creche que 
participaram das Ações de Formação Continuada, assim como, do grupo em que atuavam. 

Diante do exposto a busca seguiu a partir dos descritores: profissionais da Educação 
Infantil, Professor de Creche, Professor de G1, G2 e G3. Foram identificadas 47 Ações de For-
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mação Continuada ofertadas aos profissionais da Educação Infantil da RME, nos anos 2013, 
2014 e 2015. Dessas, cinco foram destinadas a Professores, incluindo os Professores de Cre-
che. E dessas cinco, duas foram ofertadas especificamente ao Professor de Creche, são elas: 
“Formação dos Profissionais da Rede Pública Municipal de Educação Infantil” (2013); “Es-
paço, Tempo e Currículo na Educação Infantil” (2014); “Programa de Formação Continuada 
para Educação Infantil” (2015); “Ações de Cuidado com Bebês: Diálogos entre Saúde e Edu-
cação” – “Alimentação para o Primeiro Ano de Vida” (2015); “I Simpósio Internacional sobre 
a Primeira Infância/SC” (2015). 

De posse dessa informação, o passo seguinte foi pesquisar os formulários contendo 
as informações acerca de cada uma dessas Ações, assim como acessar os documentos a 
partir dos quais foram organizadas e implementadas as ações: Projeto de Formação Con-
tinuada (2013); Proposta de Formação Continuada (2014) e o Programa de Formação Con-
tinuada (2015). As entrevistas foram realizadas junto a seis servidores efetivos da RME que 
exerciam, no referido período, a função de Diretor, Gerente ou Assessor junto à Diretoria 
de Educação Infantil – DEI(ii), à Gerência de Articulação Pedagógica e à Gerência de Forma-
ção Permanente – GEPE, por serem os responsáveis por pensar/planejar e implementar as 
ações de Formação Continuada ofertadas aos Professores de Creche. 

A análise dos documentos e das entrevistas oportunizou concluir que, infelizmente, 
ainda existe uma lacuna na constituição da identidade profissional de muitos Professores 
de Creche, pois muitas vezes esse profissional não se reconhece como professor por não 
compreender o sentido/significado do binômio cuidar/educar. Assim a ausência da com-
preensão da concepção desse binômio aponta para uma lacuna que poderia e deveria ser 
contemplada a partir da perspectiva da Educação para a Inteireza, visto que os seus prin-
cípios, implicam diretamente o Ser e a identidade do Professor de Creche e essa, ser uma 
proposta transversal da/na Formação Continuada. 

Nessa direção, ao analisar as concepções de Formação Continuada nutridas pela SME, 
foi possível constatar que essas foram sendo reformulas e aprimoradas. A princípio, a For-
mação Continuada era concebida pela SME como espaço de diálogo interdisciplinar com o 
propósito de integrar teoria e prática educativa a fim de qualificar o trabalho pedagógico 
dos profissionais. Na sequência, passou a ser compreendida como um espaço de diálogo 
com uma proposta para: possibilitar reflexão entre teoria e prática, socialização e discussão; 
ressignificar conhecimentos e desenvolver habilidades referentes à inovação pedagógica. 
Essa proposta contemplava o acúmulo e a troca experiências e propunha ser uma formação 
orientadora, a fim de provocar a inquietação necessária que o trabalho educacional exige. 
Em uma nova concepção, adotada no ano seguinte, essa formação foi concebida também 
como um direito e dever desse profissional, pois se compreendia que essa visava: a con-
templação dos âmbitos da formação profissional individual; a ampliação do repertório vi-
vencial e a formação profissional coletiva; a relação entre a formação desse profissional e a 
construção de práticas pedagógicas de qualidade; uma ação continuada, na qual a prática 
docente é tomada como ponto de partida e a mediação como meio da interação entre pa-
res, professores formadores e a produção bibliográfica e documental da área. 

Foi possível concluir que as concepções de Formação Continuada nutridas pela SME 
apontam atentar para a Educação Integral de um Ser Integral, assim como comunicam que 
essa não pode ser vista de forma separada da formação pessoal desse sujeito, pois visa 
a contemplar os âmbitos da formação profissional individual, da ampliação do repertório 
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vivencial e da formação profissional coletiva. Tomando a concepção dos entrevistados so-
bre Formação Continuada - de uma formação que não termina, que envolve um proces-
so contínuo e permanente, oportunizando aperfeiçoamento teórico e prático no próprio 
contexto de trabalho, que não deve estar restrita ao que o ambiente institucional oferece 
e possibilita – agregando às concepções expostas nos documentos chegamos ao entendi-
mento de que para a SME, a Formação Continuada requer investir tanto na perspectiva da 
área profissional, como da pessoal, social, cultural; requer oportunizar reconstruir-se por 
meio de um movimento contínuo de ir e vir ao longo da vida profissional e viabilizar a am-
pliação de conhecimentos, constituindo-se como um alicerce, pois assim pode promover 
segurança, valorização, qualificação do profissional, experiência e aprendizado. Bem como 
compreender que a formação não se dá somente no processo formativo profissional indi-
vidual, podendo se dar também no processo de mediação, na relação teoria-prática e na 
inter-relação entre a ação-reflexão-ação. Embora a SME manifeste intencionar desenvolver 
junto aos bebês e às crianças bem pequenas uma Educação Integral por reconhecê-los 
como um Ser Integral, as ações de Formação Continuada ofertadas ao Professor de Creche, 
para instrumentalizá-lo a desenvolver esse trabalho, não foram pensadas, planejadas e im-
plementadas por essa Secretaria com a intenção de propor a esse profissional contemplar 
as dimensões constitutivas do Ser (social, emocional, espiritual e racional), conforme infor-
maram os entrevistados. 

Destarte, o que se observa é que as ações de Formação Continuada ofertadas no pe-
ríodo da pesquisa não intencionavam metodologicamente disponibilizar ao Professor de 
Creche uma Educação na perspectiva da Inteireza. Entretanto, considera-se que, mesmo as 
ações de Formação não tendo sido pensadas e planejadas com esse propósito, de alguma 
forma, as dimensões constitutivas do Ser permearam sutilmente o desenvolvimento das 
ações de Formação propostas na ocasião.  De tal modo, como as concepções, as Ações de 
Formação Continuada da SME foram sendo modificadas e começaram a ser direcionadas/
oferecidas especificamente ao Professor de Creche. Porém, cabe ressaltar que os entre-
vistados expressaram que eles não identificam claramente o que compõem a orientação 
voltada para Inteireza, no que tange às propostas de ações, apesar de reconhecerem seus 
princípios quando revisitaram as ações realizadas nesses anos. Reconhecem o pouco co-
nhecimento sobre o que caracteriza a Educação na perspectiva da Inteireza e, portanto, 
consideram esse um dos entraves para o planejamento das ações nessa perspectiva. 

Chamou a atenção, também, a baixa compreensão da concepção das dimensões 
constitutivas do Ser, ou seja, as dimensões que compõem a Educação na perspectiva da 
Inteireza (social, emocional, espiritual e racional), em especial a dimensão espiritual. Foi 
possível constatar que há uma confusão e que essa se dá por relacionarem a dimensão 
espiritual com religião e não com o desenvolvimento do que confere sentido, significado 
a razão de existir, o propósito de vida da pessoa, as lições que se veio aprender e ensinar, 
“o que é reflexo das experiências que se repetem continuamente” (CATANANTE, 2000). Ou 
seja, apesar da SME reconhecer a importância e a necessidade de desenvolver uma Educa-
ção Integral para um Ser Integral, ainda ocorre um equívoco na compreensão das dimen-
sões constitutivas do Ser. 

Cabe ressaltar que este estudo não objetivava um processo de avaliação sobre as 
ações de Formação Continuada ofertadas pela SME e, portanto, não pretende apontar fa-
lhas. A intenção de compreender como essa Formação foi instigada, aponta que a SME está 
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a caminho de uma Formação Continuada na perspectiva de uma Educação para a Inteireza, 
levando em consideração que este é justamente o momento para se exigir um olhar mais 
atento para a Formação Continuada. 

Como forma de colaborar com a SME, cabe ressaltar que se notou, a partir das entre-
vistas, a necessidade, assim como se identificou o interesse de investimento em estudos 
que possibilitem aos gestores entenderem o que caracteriza cada uma das dimensões do 
Ser e o como se constitui a Formação Continuada na perspectiva de uma Educação para a 
Inteireza. Isso requer estimular o investimento em autoconhecimento, em autoformação e 
no desenvolvimento da transdisciplinaridade, que exige uma atitude integral de desenvol-
vimento interior, comprometida e responsável com a percepção das múltiplas realidades. 
Da mesma forma, sugere-se que estes estudos sejam disponibilizados ao Professor de Cre-
che da RME, pois o professor não pode ensinar o que não sabe e esse saber não pode ser 
um saber do qual apenas se fala, mas pelo contrário, deve ser o saber que se vive concreta-
mente, como Freire (1997) apontou. 

E por fim cabe ressaltar que teoricamente o estudo fundamenta-se em: Candau; 
Cunha; Gatti; Gatti e Barreto; Imbernón; Marin; Nóvoa; Kramer; Galvani; Barbosa; Baumann; 
Campos; Freitas e Pelizon; Pimenta; Catanante; Gallegos; Moraes; Naranjo; Olbrzymekm; 
Portal; Roselló; Yus; Wolman; Zohar e Marshall, entre outros.
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POWTOON E SALA DE AULA: ELEMENTOS PARA UMA EDUCAÇÃO  
INOVADORA

Emilly Fidelix da Silva, Ms.1

Prof. Jamile Cristina Ajub Bridi, Dr.2

 

RESUMO

Além de transformar nossa noção de tempo, de relacionamentos e mesmo de visão de 
mundo, a tecnologia vem impactando, também, as práticas escolares. Pelo fato de os 
meios terem tomado tal espaço em nossas vidas, de maneira tão veloz, muitos professo-
res que estão em atividade, encontram dificuldades em inseri-las em seu cotidiano esco-
lar: às vezes por desconforto e desconhecimento de como usá-los, às vezes por não ter 
tido formação base necessária, ou ainda, por pensá-los desnecessários à prática docente. 
Este trabalho, portanto, tem o objetivo de trazer a discussão à tona, percebendo as nuan-
ces e a problemática da inovação em sala de aula, abrindo espaço para uma ferramenta e 
técnicas de ensino aplicáveis com ela: o PowToon, uma ferramenta gratuita e com opção 
paga, que permite a criação de apresentações por meio de animação. Desse modo, atra-
vés da temática-exemplo Educação Financeira, esse trabalho apresentará o debate ao 
público docente, introduzindo técnicas de ensino possíveis de serem inseridas em sala 
de aula com a ferramenta, seja para professores experientes com a tecnologia, seja para 
aqueles que preferem mediar.

Palavras Chave: PowToon. Educação Inovadora. Educação básica. Storytelling.

INTRODUÇÃO

A sociedade do século XXI se configura como uma Era pautada por termos como tec-
nologia, informação, rapidez e imediatismo. A noção que temos do tempo é cada vez mais 
diferente que a de outrora. Satélites, megaprocessadores, big data, internet com velocida-
des cada vez mais rápidas, computadores cada vez mais intuitivos e tecnológicos estão a 
nosso serviço. A escola, em meio a esse cenário, mesmo que apenas recentemente, tem 
aceitado que alguns paradigmas devem ser quebrados em prol da educação e dos novos 
tempos. É fato que já não estamos formando um público para as mesmas necessidades há 
décadas.

Se o aluno já nasce como parte integrante de uma nova Era, sempre conectada, com 
informação a todo momento, um choque acontece: muitos professores, que são respon-
sáveis pela formação educacional dessa geração não cresceu com tais parâmetros tecno-
lógicos fazendo parte de sua vida cotidiana. A escola, como um todo, busca se reinventar, 

1 Doutoranda em História Cultural na Universidade Federal de Santa Catarina e Especialista em Tecnologias, Comu-
nicação e Técnicas de Ensino pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

2 Professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR.
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e para isso, “é essencial que o professor se aproprie da gama de saberes advindos com a 
presença das tecnologias digitais da informação e da comunicação para que estes possam 
ser sistematizadas em sua prática pedagógica” (SERAFIM, 2011, p. 21). 

Pautada nessas discussões, Serafim (2011) chama a atenção para algumas interven-
ções que vem ocorrendo na educação no mundo e no Brasil nos últimos dez anos, espe-
cialmente quanto à implementação de tecnologias. A autora cita o ProInfo3 como uma das 
políticas de informatização de escolas e formação de professores como um aspecto impor-
tantíssimo quando tratamos da necessidade de equipamentos tecnológicos nas escolas. 
Entretanto, o que a autora com perspicácia revela, é que somente a inclusão de compu-
tadores nas escolas não basta, ou seja, faz-se necessário mudanças muito mais profundas 
para que as práticas pedagógicas sejam de fato transformadas, e uma delas, trata-se uma 
peça fundamental no processo de ensino-aprendizagem: o professor. 

Conforme a autora, para que essas práticas sejam ressignificadas, a formação contínua 
dos educadores torna-se a base para essa transformação. Para isso, é preciso que pesquisas 
na área comprovem e apresentem aos professores a eficácia e mesmo as possibilidades 
permitidas através dos recursos tecnológicos como aliados na prática pedagógica. Ainda, 
trata da necessidade de apoio através de atividades como fóruns, cursos e eventos de edu-
cação sejam disponibilizados a esses professores para que introduzam pouco a pouco em 
sua atividade a prática docente com tais ferramentas. 

O professor, desse modo, deve atualizar sua prática junto ao método como compar-
tilhará sua mensagem, dando visibilidade à utilidade de seu conteúdo, sua significância 
prática, seus objetivos, bem como com os recursos tecnológicos que utilizará, dando total 
dimensão ao aluno, sobre o porquê de tal método, como criticá-lo, como explorá-lo. Fu-
gindo de uma perspectiva onde o professor é “ensinador” (D’AMBRÓSIO, 2003, p. 60-61).

É nesse sentido que este trabalho pretende atuar: trazer para a leitura questões teóricas, 
mas também práticas sobre o uso de tecnologias em sala de aula através da ferramenta de 
criação de animações. Isso porque, além de outros motivos, muitos docentes acabam não 
conhecendo ferramentas que poderiam ser utilizadas em sua prática. A finalidade desse 
trabalho, portanto, é aplicada: o problema da pesquisa é uma situação concreta, trata da 
dificuldade dos professores em inserir tecnologia em sala de aula –. Portanto, à pesquisa 
cabe o desenvolvimento de uma solução prática para auxiliar a resolver tal problema ou 
questionamento, através de uma ferramenta específica o PowToon e a metodologia story-
telling. Nosso objetivo é apresentar uma ferramenta que pode ser explorada por profes-
sores e alunos em diversos contextos e disciplinas. Já nossos objetivos específicos estão 
pautados em trazer as mídias e tecnologias para o campo da educação, trazer elementos 
práticos e insights de usos e abordagens em sala de aula e, especialmente, contribuir para a 
formação continuada de professores que estão ativos em sala de aula.

Espera-se que ao explorar uma ferramenta ainda pouco conhecida, mas que tem consi-
deráveis possibilidades de uso na educação auxile os professores de qualquer disciplina e nível 

3 O Proinfo é um programa educacional que visa à introdução das Novas Tecnologias de Informação e Comunica-
ção na escola pública como ferramenta de apoio ao processo ensino-aprendizagem. O ProInfo é uma iniciativa do 
Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação a Distância SEED, criado pela Portaria nº. 522, de 09 
de abril de 1997, sendo desenvolvido em parceria com os governos estaduais e alguns municipais. As diretrizes do 
Programa são estabelecidas pelo MEC e pelo CONSED (Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação) 
In: SERAFIM (2011, p. 20).
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de conhecimento com ferramentas inovadoras a terem insights. E, ainda, serem apresentados a 
uma ferramenta que os auxilia a criar animações para utilizarem em sua rotina didático-pedagó-
gica, promovendo pouco a pouco novas possibilidades de inovação em suas práticas.

RECURSOS MULTIMÍDIA E EDUCAÇÃO: UMA BREVE INTRODUÇÃO

A sintonia da escola com a realidade fora dela, é uma das formas de incorporar e 
aproximar duas realidades que nem sempre são próximas. Para Champangnatte e Nunes 
(2011) “um exemplo disso é a incorporação das mídias no contexto escolar, o que tem 
sido observado tanto no uso da própria mídia em sala de aula como recurso pedagógico 
quanto por meio de discussões sobre as mídias e suas influências na sociedade”.  A esco-
la, por sua vez, pode utilizar elementos que já fazem parte da vida cotidiana dos alunos 
em momentos de entretenimento, por exemplo, para apresenta-los também como ferra-
mentas de aprendizagem.

Nesse sentido, ao discutir as possibilidades da aplicação de recursos multimídia como 
os audiovisuais, Moran (1995, 30 in FERREIRA, 2010, p. 28-29) subdivide-os em pequenas 
categorias alternativas e apresenta algumas formas sobre como podem ser explorados em 
sala pelos professores e como tal uso pode trazer para a sala realidade diversas: para intro-
duzir um novo assunto, despertar a curiosidade, para explorar experiências de química que 
seriam perigosas em um laboratório, para registo de eventos, de aulas, de experiências, de 
entrevistas, depoimentos, entre outros. 

Cabe ressaltar ainda que para Moran (1995), o público escolar, crianças e jovens, acos-
tumaram-se com a comunicação e expressão polivalente, através do jogo, da imagem em 
movimento. Para ele, a escola ainda hoje desvaloriza a imagem e essas linguagens, como 
não sendo bem-sucedidas ou sendo negativas para o conhecimento, de forma a ignorar o 
vídeo, a televisão, e exigindo apenas o desenvolvimento da escrita e raciocínio lógico. Para 
ele, “não se trata de opor os meios de comunicação às técnicas convencionais de educação, 
mas de integrá-los, de aproximá-los para que a educação seja um processo completo, rico, 
estimulante” (MORAN, 2007, p. 164).

METODOLOGIA

O storytelling é um conceito que vem sendo amplamente utilizado e explorado por aque-
les que se concentram na Educação Corporativa e Educação a Distância, por exemplo. Mas o 
método não fica preso apenas a essas duas modalidades e pode ser utilizado como recurso para 
diversos objetivos educacionais em suas mais variadas categorias. A publicidade também utili-
za o storytelling como método para chamar a atenção: são propagandas que contam pequenas 
histórias a fim de cativar e engajar emocionalmente o público que o assiste. Do lado de cá das 
telas, muitas histórias também são contadas: seja quando os pais colocam os filhos para dormir, 
ou em um filme, uma novela, uma série. Histórias nos são contadas diariamente, e o storytelling4 

4 Em complemento, cabe destacar que para Barranco (2017), “a revitalização do storytelling se dá na chamada era di-
gital, na qual todos são geradores de conteúdo e unidades de mídia simultaneamente, um fenômeno da atualidade 
confirmado nas linhas de tempo on-line. Geral assim, milhões de histórias de indivíduos, grupos, nomes e marcas, 
misturadas e competindo para serem admiradas e compartilhadas. Essa riqueza de informação gera uma pobreza 
de atenção e, por consequência, a necessidade de alocar esta atenção de maneira eficiente (BARRANCO, 2017, p. 7). 
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trata disso, contar uma história. Mas no caso educacional, conta com uma particularidade: visa a 
estruturação e transmissão de conhecimento (ALLEN; ACHESON, 2000; LELIC, 2001). 

Ainda, segundo Borges (2011), educar através de narrativas é uma boa forma de dis-
seminar o conhecimento, de modo que “a abordagem storytelling tem se destacado na li-
teratura porque as narrativas tem se mostrado eficientes meios de interação ao circularem 
informações que no seu conjunto transmitem vida, emoção, racionalidade e sentimentos” 
(BORGES et al, 2011, p.107).

Neste trabalho, portanto, sugerimos e apresentamos para o leitor que ainda não co-
nhece, o uso do método storytelling em conjunto com ferramentas tecnológicas, aprovei-
tando seus recursos em complemento a essa contação de história, trazendo elementos 
como áudio com voz para narração, música, cores, recursos audiovisuais. Para isso, conta-
mos com o apoio, sugerimos e apresentamos a possibilidade de uso de uma ferramenta 
disponível na web em versão gratuita e paga, chamada PowToon5.

O PowToon foi criado em 2012 por quatro amigos preocupados com comunicação: 
como transmitir uma mensagem sem que os ouvintes sintam sono ou chequem suas redes 
sociais durante a apresentação? A ideia surgiu ao criarem uma ferramenta – um software 
de animação - que fosse fácil de usar e muito intuitiva, de modo a causar impacto e que 
chamasse a atenção.

Mas como construir um storytelling? Definida a opção por uma metodologia que in-
clua o storytelling, o professor deverá se ocupar, como no preparo de qualquer aula, do seu 
planejamento. Assim, deverão ser definidos aspectos como: 1. Definição dos objetivos a se-
rem alcançados com essa metodologia. É de suma importância que o professor tenha claro 
para si, durante todo o processo de criação, o porquê está produzindo esse conteúdo. Que 
mensagem se deseja que o aluno capte, que habilidades deverão ser desenvolvidas através 
dessa atividade, etc. 2. Quais recursos serão utilizados? Imagens, trechos de vídeos, música, 
áudio, etc. 3. Criação do roteiro: deve-se de antemão produzir o roteiro que será utilizado 
no storytelling, explorando em forma de diálogos a mensagem a ser transmitida e de que 
forma será comunicada.

Tendo o planejamento pronto para ser posto em prática, cabe ao professor definir um 
dos dois caminhos que salientamos anteriormente: aprender a utilizar a ferramenta Pow-
Toon, cabendo a ele a produção do material, a escolha do conteúdo, das imagens, a opção 
pelo melhor momento de utilização da animação em sala de aula, ou se – enquanto não se 
sente seguro na produção da animação - transmitirá o desafio (a depender da possibilidade 
da turma) para os alunos produzirem o material. 

Para explorarmos as possibilidades de interação do storytelling compartilhamos a se-
guir, a experiência prática e as escolhas na criação de um conteúdo desafiador para a pro-
dução de uma animação que sirva de amostra para nosso leitor.

RESULTADOS

Dado o objetivo deste trabalho, apresentar uma ferramenta facilmente utilizável pelo 
professor e pelos alunos a partir de propósitos educacionais, tratemos finalmente do Pow-
Toon. A ferramenta PowToon foi criada por “Oren Mashkovski, Ilya Spitalnik, Sven Hoffmann 

5 Disponível através do link: https://www.powtoon.com/ acesso em: 15.jan.2018.
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e Daniel Zaturansky, e apesar de não ter sido inicialmente planejada para uso pedagógico, 
pode ser utilizado em condições diversas, incluindo o ambiente escolar” (AMARAL; SABO-
TA, 2017, p. 80), ainda, a ferramenta conta com uma funcionalidade especial que facilita 
qualquer pessoa leiga na criação de um vídeo ou animação em storytelling. Ela foi criada 
exclusivamente para isso: criar apresentações animadas de forma simples e rápida. Para 
quem já tem certa experiência com o programa Windows Movie Maker, um editor de vídeos 
próprio do Windows, o processo de aprendizagem no PowToon será bem mais curto, já que 
seguem um formato semelhante. 

Já os professores que nunca editaram um vídeo, vão perceber em suas tentativas, o 
modo facilitado como se pode explorar as ferramentas que estão do lado direito do visor, 
enquanto organiza as cenas, que ficam no lado esquerdo, encontrando-se no centro a cena 
na qual se está editando no momento. A tela principal do PowToon conta com uma barra 
inferior a cena central, onde encontra-se a linha do tempo, ou seja, a contagem de segun-
dos que cada cena terá. A ferramenta permite que cada cena conte o tempo máximo de 20 
segundos. Na coluna da direita, há uma variedade de ferramentas para personalizar e dar 
lugar à criatividade e às necessidades do criador, na ordem: cenas (com opções de cenas 
já prontas, porém editáveis a mudanças, conforme necessidade. Há opções como introdu-
ção, fim), background ou fundo, onde insere-se o local (cenário) onde a história se passa, 
ou o fundo do storytelling; Texto, com opções de balões de diálogo, letras, formatação de 
texto, etc.; Characters ou personagens, onde decide-se quais personagens farão parte da 
história e quais emoções estarão exprimindo; Props ou adereços, com opções de ilustrações 
de computador, frutas, objetos e outros elementos que o criador usará para enriquecer a 
história; Shapes ou formas, com banners, faixas, flechas; Sound ou som, onde pode-se acres-
centar e gravar a própria voz para narrar diálogos ou acrescentar uma música; Media, onde 
pode-se acrescentar vídeos e imagens de outras mídias, como do site Flickr.

Cabe destacar que a plataforma do PowToon é em inglês, o que propicia ainda mais 
um diálogo multidisciplinar na escola, explorando os significados das palavras com os 
alunos, (permitindo também a inclusão de professores de outras disciplinas na atividade, 
como o professor de língua inglesa). Logo após cadastro no site, o criador já pode iniciar 
suas criações na ferramenta, contando com quatro opções: modern edge (com um desenho 
mais moderno), whiteboard (em preto e branco, em formato de desenho), cartoon e infogra-
phic (construído através de gráficos de informações).

Priscylla Dietz Ferreira Amaral e Barbra Sabota (2017) atentaram para as várias fun-
cionalidades e modos de uso em diferentes metodologias para a sala de aula, e o modo 
como favorecem o ensino/aprendizagem abrindo espaço para a reflexão sobre as múltiplas 
funcionalidades da ferramenta na escola:

As formas de aproveitamento do PowToon na escola variam conforme o interesse 
dos atores educacionais e podem se dar por meio de projeto, em uma oficina, como 
uma atividade avaliativa no curso, em equipe ou individualmente, com crianças, 
adolescentes ou adultos. O trabalho pode envolver a construção de animações so-
bre algum assunto de gramática, um episódio da história, um princípio aritmético, 
alguma interpretação de textos da biologia, educação física, um tema ligado à arte 
ou para aprender inglês. Tudo isso podendo ser aplicado para tarefas tanto discipli-
nares quanto interdisciplinares (AMARAL; SABOTA, 2017, p. 82)
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Para o caso do professor criador do conteúdo, a sua habilidade em criar a animação 
facilitará sua abordagem de diversas maneiras. Criar um vídeo específico para a própria 
aula significa a autonomia do professor na decisão sobre que elementos utilizar, qual 
a melhor linguagem, definir a organização do conteúdo, montar espaços para reflexão, 
questionamento, trazer elementos recém trabalhos nas aulas, atuar em grupo com ou-
tros profissionais de outras disciplinas, definir e traçar os objetivos do vídeo de forma 
clara para a continuidade das atividades. Dessa forma, o professor poderá, ainda, defi-
nir qual o melhor momento para a apresentação do vídeo: como introdução a um novo 
tema, como ilustração de uma situação-exemplo, ou mesmo como fechamento do tema, 
de modo a recapitular os assuntos abordados até então. Outro fator importante, é o pú-
blico-alvo. Um vídeo sobre o mesmo tema não será, na maioria dos casos, adequado a 
alunos de ensino fundamental e médio. 

Para exemplificar, criamos dois vídeos-animação6 (no formato modern edge) tendo 
como foco dois perfis de público-alvo: ensino fundamental e ensino médio. Para a criação 
do vídeo, delineamos alguns pontos importantes: qual o melhor método a se utilizar tendo 
em vista cada público? Como abordar o tema sem ser cansativo e ser interessante para a 
fase em que vivem? Como mostrar, mesmo que intrinsecamente, a importância do tema 
para a vida prática fora da escola? Qual o objetivo do vídeo? 

A animação voltada para o ensino médio foi criada levando em consideração uma 
pré-apresentação elucidativa do tema educação financeira na escola. O objetivo foi cha-
mar a atenção para o quanto podemos gastar em coisas cotidianas e que ao longo do 
tempo, se acumuladas, somam grandes quantias. Outro objetivo foi a reflexão sobre eco-
nomizar e aprender a realizar algumas atividades em casa (gerando com isso reflexões 
sobre a vida fora da escola). Para isso, os exemplos deveriam chamar a atenção7 e fazer 
parte do cotidiano de jovens de ensino médio. Traçados os objetivos, criamos um rotei-
ro das mensagens a serem transmitidas. O roteiro facilita a pré-visualização mental do 
vídeo, o delineamento do tempo do vídeo e adiantamento de alguns problemas que 
surgem no método. Desse modo, definimos a quantidade de cenas necessárias, o texto 
que seria narrado e a média de tempo que cada cena teria, bem como os elementos que 
apareceriam no vídeo enquanto ocorria a narração. Nosso roteiro (trecho), a fim de ilus-
tração, foi delineado da seguinte forma: 

6 O vídeo completo criado para o ensino médio pode ser assistido através do link: https://www.youtube.com/
watch?v=Vf4rHXZl26w. Acesso em: 21.set.2019. O vídeo completo criado para o ensino fundamental pode ser 
assistido através do link: https://www.youtube.com/watch?v=9ejtA-m5ULM.  Acesso em: 21.set.2019

7 Conforme PALACIOS e TERENZZO (2016), conforme dados do Statistc Brain, nos Estados Unidos, os níveis de aten-
ção e concentração caíram 33% entre os anos 2000 e 2013, passando de 12 segundos para 8 segundos. 
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Quadro 1: Trecho de roteiro de vídeo-animação

ROTEIRO VÍDEO-ANIMAÇÃO:  
EDUCAÇÃO FINANCEIRA EM SALA DE AULA – ENSINO MÉDIO

CENA TEXTO FALADO VÍDEO

1 Educação Financeira na escola

2 Você sabia? Letreiro com a pergunta

3

Se você beber um refrigerante de 4 reais uma 
vez por semana gastará 208 reais em um ano, 
1.040 reais em 5 anos, 2.080 reais em 10 anos 
e 6.240 reais em 30 anos. 

Ilustração de um refri-
gerante com os preços 
surgindo com a voz do 
narrador

4 O que você faria com o dinheiro que economi-
zaria sem o refrigerante da semana? Personagem pensando

5

Se você pintar suas unhas em um salão de 
beleza que cobre 18 reais para fazer suas mãos 
e o fizer uma vez na semana, estará desembol-
sando 936 reais em 1 ano, 4.680 em 5 anos e 
9.360 reais em 10 anos. 

Ilustração de mãos sendo 
feitas e os valores surgin-
do ao lado

O segundo vídeo, voltado para o ensino fundamental, seguiu o mesmo planejamen-
to8, com delineamento dos objetivos e roteiro, mas optou-se por outra metodologia, tendo 
em vista a idade, maturidade e interesse dos alunos que se encontram nessa fase. Desse 
modo, traçamos o tema da educação financeira em um nível inicial, para exemplificar na 
prática, levando em conta uma turma que nunca aprendeu sobre o tema. A conclusão foi 
de que a história do dinheiro seria um ponto inicial importante para trazer a discussão em 
sala de aula. Portanto, delineamos uma narrativa que conta com cenas comuns no coti-
diano desses jovens, um encontro entre amigos, que em meio a uma conversa, acabam 
trocando experiências sobre como cada um interage e lida com a quantia que recebe dos 
pais todos os meses. O objetivo principal por trás do enredo e dos personagens, nesse sen-
tido, foi mostrar como o dinheiro surgiu e sua importância para facilitar as trocas comerciais 
entre as pessoas, ainda, de forma indireta, o vídeo já deixa uma mensagem sobre a respon-
sabilidade com os gastos, o problema do consumismo e a definição de prioridades quando 
o assunto é dinheiro. 

Mas a versatilidade do PowToon não se limita apenas à criação por parte do professor. 
A flexibilidade no uso pode também ser desenvolvida em atividades que sejam planejadas 
para criações por parte dos alunos. Assim, o professor proporia, dentro de sua metodologia: 
projeto, atividade multidisciplinar, trabalho em grupo, trabalho em dupla, etc., um desafio 

8 Como o vídeo realizado tendo como foco o aluno do ensino fundamental foi realizado com o mesmo modelo de 
roteiro, não o disponibilizamos aqui, já que o modelo utilizado foi exatamente o mesmo que aqui está elucidado.
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que caracterize o tema estudado até então e o desenvolvimento de um material que poderá 
ser visualizado em sala de aula e compartilhado com pessoas fora dela. Nesse ínterim, o 
professor teria a oportunidade de utilizar pouco a pouco a tecnologia digital como um 
apoio à sua atividade pedagógica e atuaria como mediador9 em diversas etapas da ativi-
dade proposta: quanto à linguagem, a definição do público-alvo, os objetivos, o método, 
a produção do roteiro, a divisão das atividades, etc. Os alunos teriam a experiência, por 
sua vez, do trabalho em grupo que renderá um fruto tecnológico, a divisão real de tarefas 
no papel e no computador, o diálogo pré-produção, as atribuições de cada envolvido, as 
escolhas, relacionamento interpessoal, a negociação em grupo, as estratégias, etc. Diversas 
habilidades, desse modo, seriam requeridas na produção de uma animação que duraria de 
2 a 5 minutos.

Cada professor sabe da realidade de sua escola, de sua sala de aula e de sua turma. 
Mais que isso, o professor sabe de suas habilidades e possibilidades diante de um cam-
po que está em transformação veloz. Acreditamos que uma ferramenta on-line como o 
PowToon é apenas uma das alternativas que vem surgindo e que podem ser auxiliares do 
professor em sala de aula. Por isso, as possibilidades aqui apresentadas buscaram explorar 
técnicas onde o professor pode ser o criador, mas também outras, onde o aluno é que de-
verá ser o protagonista dessa criação.

CONCLUSÃO

Apresentamos aqui, a ferramenta digital PowToon (entre as tantas hoje disponíveis na 
rede) que pode ser de grande utilidade para uso em sala de aula. Além disso, propiciamos 
um modelo de roteiro para criação de animação, bem como a base para o preparo dessa 
atividade. Os dois vídeos criados para ilustrarem exemplos práticos da criação desse tipo 
de conteúdo em formato de animação serviram para apresentar a ferramenta por outro 
ângulo: através do produto final. 

Tendo em vista os professores que já tem contato ou facilidade no uso de recursos 
multimídia e manuseio de edição de vídeos, propomos a ferramenta como utilitário do 
professor no planejamento de suas aulas, apresentando um tema ou encerrando-o, dentre 
outras possibilidades. Já para os docentes que ainda não se sentem seguros no manuseio 
com multimídias, mas que querem introduzi-los em sua prática docente, contribuímos com 
uma sugestão de uso para a própria plataforma: a criação de animação pelos próprios alu-
nos, tendo o professor um papel importante como mediador, auxiliando no roteiro, nas 
divisões de tarefas, etc.

Essa pesquisa foi realizada com um objetivo claro: trazer e apresentar possibilida-
des de inserção de tecnologias e mídias em sala de aula. Acreditamos que nosso objeti-
vo foi alcançado na medida em que trouxemos para discussão teórica e especialmente, 
prática, técnicas que incluam dois grupos de professores: aqueles que tem facilidade e 

9 Moran complementa a ideia proposta aqui do professor como mediador, apresentando a ideia de professor 
como curador e orientador: “curador, que escolhe o que é relevante entre tanta informação disponível e ajuda a 
que os alunos encontrem sentido no mosaico de materiais e atividades disponíveis. Curador, no sentido também 
de cuidador: ele cuida de cada um, dá apoio, acolhe, estimula, valoriza, orienta e inspira. Orienta a classe, os grupos 
e a cada aluno. Ele tem que ser competente intelectualmente, afetivamente e gerencialmente (gestor de aprendi-
zagens múltiplas e complexas). Isso exige profissionais melhor preparados, remunerados, valorizados. Infelizmen-
te não é o que acontece na maioria das instituições educacionais” (MORAN, 2015, p. 24).
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segurança em utilizar ferramentas como o PowToon em sala de aula, como criadores; e 
aqueles que ainda não desenvolveram tal habilidade e segurança para explorá-los en-
quanto produtor do conteúdo. Se temas como metodologias ativas e inovação na edu-
cação são pontos centrais das pesquisas e preocupações no campo da educação, nessa 
pesquisa trouxemos dois exemplos práticos desses elementos, e desejamos que mais 
pesquisas sejam realizadas na área, sempre para em contribuição ao professor, ao aluno 
à educação brasileira. 
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COACHING EDUCACIONAL: CONCEITO, APLICAÇÃO E POSSIBILIDADES 
DE QUALIFICAÇÃO DOCENTE

Profa. Fabiana Gonçalves, Esp.1

 
 
RESUMO

Este trabalho se refere a palestra realizada no programa Rede de Saberes promovida no 
Polo UAB Florianópolis. Apresentou-se o Coaching Educacional, seus pressupostos teóricos, 
a metodologia, os benefícios e algumas ferramentas aplicadas ao processo com docentes, 
no contexto educacional.

Palavras-chave: Professores de Creche. Formação Continuada. Educação para Inteireza.

Esta trabalho constituiu-se numa socialização da palestra “Coaching Educacional: 
conceito, aplicação e possibilidades de qualificação docente”, apresentada no Projeto 
Rede de Saberes, promovido pelo Polo UAB Florianópolis. Na educação o processo de Coa-
ching  é uma prática nova, uma idéia nova. Poderá ser inserido no contexto escolar de for-
ma transversal ou direto no dia a dia das instituições, podendo  ser  um processo individual 
ou coletivo, de autoconhecimento e mudanças de paradgmas.

O Coaching é um processo que visa impulsionar a vida pessoal e profissional das pes-
soas. Tem como foco a busca de soluções, a ampliação de visão e a percepção de transfor-
mar metas em resultados. Por meio de ferramentas e técnicas, desenvolve a capacidade de 
intensificar habilidades e competências afim de alcançar objetivos, auxiliar na identificação 
de fatores para apoiar e  encorajar  transformações  ,  através de acompanhamento sistemá-
tico, focando em seu autoconhecimento  e alcance de resultados.

No contexto educacional, é uma prática transversal, que poderá auxiliar professo-
res a melhorar seu desempenho, buscar alta performance, satisfação e sucesso no pro-
cesso de ensino aprendizagem. Com os professores, gestores e colaborares da escola, o 
Coaching poderá ser aplicado para alinhar valores, definir missão, desenvolver habilidades 
e competências, autoconhecimento, clareza, identificar pontos fortes, compreender  cren-
ças e valores,  segurança na tomada de decisão, mais resiliência, foco no futuro, confiança, 
ativar criatividade, potencializar inovação nas práticas pedagógicas, focando no  desenvol-
vimento  integral do aluno, no resgate do propósito de vida e carreira, e  na qualificação da 
prática docente, na transformação do cotidiano escolar.

Com o objetivo geral de compartilhar os conceitos e fundamentos do Coaching Edu-
cacional aos profissionais da Rede Municipal de Florianópolis, e a comunidade em fera.  O 
processo de Coaching está ganhando cada vez mais destaque nos diferentes contextos da 
vida, por consequência da necessidade de responder com excelência e qualidade as dife-
rentes funções e papéis no contexto pessoal e profissional, o que contribuí para a expansão 
da oferta deste processo a profissionais de diferentes áreas. 
1 Pedagoga, formada pela UFSC; Psicopedagoga ; Especialista em Coordenação Pedagógica (UFSC) e Coach Educa-
cional. Atua na Prefeitura de Florianópolis no cargo de Professora Auxiliar de Educação Infantil.
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O Coaching é um processo que visa impulsionar a vida pessoal e profissional das pes-
soas. Tem como foco a busca de soluções, a ampliação de visão e a percepção de transfor-
mar metas em resultados. Por meio de ferramentas e técnicas, desenvolve a capacidade de 
intensificar habilidades e competências afim de alcançar objetivos, auxiliar na identificação 
de fatores para apoiar e encorajar  transformações,  através de acompanhamento sistemá-
tico, focando em seu autoconhecimento  e alcance de resultados. 

Os contextos onde os processos do Coaching são vivenciados são vários: Coaching de 
vida, de emagrecimento, qualidade de vida, empresarial, de carreira, educacional. Mesmo 
com essa variação, o processo é muito semelhante, onde ouvir bem, ter empatia e fazer 
perguntas poderosas irão garantir o sucesso do processo. Segundo Santos (2012, 19), “en-
contramos a figura da pessoa experiente que auxilia o novato na sua formação. Sim, por-
que o exemplo fala mais alto!”. Ou seja, é desde dos tempos mais remotos até aos atuais, 
profissionais mais experientes, que se ocupam da formação e aperfeiçoamento de pessoas, 
receberam diferentes denominações como: mestres, preceptor, tutor, supervisor, mentor, 
e recentemente o coach.Ao pesquisarmos o conceito da palavra coach, identificamos ser 
uma palavra inglesa, que quer dizer cocheiro, aquele que conduz a carruagem.  Ou nos 
tempos mais atuais, coach como treinador na área esportiva. De acordo com Schoerder 
(2016, 47),  “com o passar do tempo o conceito evoluiu e de forma interessante marcou 
a história do esporte mundial na década de 70, através de Timothy Gallwey, treinador de 
tênis que transformou o conceito de preparação dos atletas para os jogos e competições, 
utilizando-se dos princípios do Coaching.”  Este treinador focou no treinamento da mente 
dos atletas, possibilitando mais foco, autoconfiança e concentração, ao invés de treinos 
repetitivos.

O processo de Coaching é resultado da síntese de vários campos do conhecimen-
to, como a andragogia, psicologia, gestão de pessoas, programação neolinguística, a 
neurociência, entre outros.No contexto educacional, é uma prática transversal, que 
poderá auxiliar professores e estudantes a melhorar seu desempenho, buscar alta 
performance, satisfação e sucesso no processo de ensino aprendizagem.Com os pro-
fessores, gestores e colaborares da escola, o Coaching poderá ser aplicado para alinhar 
valores, definir missão, desenvolver habilidades e competências, autoconhecimento, cla-
reza, identificar pontos fortes, compreender  crenças e valores,  segurança na tomada 
de decisão, mais resiliência, foco no futuro, confiança, ativar criatividade, potencializar 
inovação nas práticas pedagógicas, focando no  desenvolvimento  integral do aluno, no 
resgate do propósito de vida e carreira, e  na qualificação da prática docente, na transfor-
mação do cotidiano escolar

Diante das escolas com diferentes dificuldades, de professores desmotivados, com 
identidade enfraquecida, pouco tempo para refletir a prática, de fazer planejamentos, alu-
nos e famílias desconectadas, do desinteresse os alunos pelos conteúdos, com poucas for-
mações para aprimorar a ação  pedagógica, e  comunicação ineficaz,  é que o processo  
Coaching Educacional  surge como uma abordagem  que utiliza ferramentas e técnicas de 
Coaching no ambiente escolar, voltado para o desenvolvimento técnico, emocional e com-
portamental  de toda a equipe da escola, ou seja um  novo caminho, como possibilidade  de 
transformação  da realidade  educacional, e de termos professores e professoras mais en-
gajados e motivados acreditando  na educação como instrumento de transformação da so-
ciedade. Dessa forma, na educação, o processo de Coaching é uma prática nova, uma ideia 
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nova, que poderá ser vivenciada no dia a dia das escolas, buscando uma educação mais sig-
nificativa, embasada em potencializar nos professores motivação, abordando questões de 
autoconhecimento e alta performance.Nosso foco é o professor. Agente mediador essen-
cial para o processo de construção do aprendizado, assumindo um papel estratégico im-
portante para uma sociedade de aprendizagens significativas, ou seja, colocando o profes-
sor em ação para a transformação.Ao longo da minha trajetória como educadora, convive e 
vive de diferentes enfoques e práticas pedagógicas que contribuíram para eu chegasse no 
Coaching Educacional.O principal e decisivo fator é a possibilidade do professor entender 
a educação nos dias atuais, lidando com mais tranquilidade e objetividade as mudanças e 
dificuldades apresentadas no cotidiano.

Acreditamos   na educação como principal recurso para transformação de pessoas e 
grupos. E por isso, vemos no Coaching uma grande possibilidade de gerar mudanças signi-
ficativas nos processos educacionais, pois oferece princípios e ferramentas   eficazes com 
os quais professores podem se utilizar para qualificar e enriquecer a prática pedagógi-
ca. O mais importante é gerar ações assertivas, aumentar a resiliência, e a motivação. 
Sendo um processo que visa qualificar as práticas pedagógicas, as relações e o ambiente 
educacional, por meio do conhecimento, da ação assertiva, da mudança de paradigma e 
nas proposição de aprendizagens significativas.  Promove autoconhecimento, desenvolvi-
mento de habilidades e competências, tanto no aspecto cognitivo e quanto no emocional, 
tendo mais clareza e confiança, construindo ações diárias e consistentes que potencializam 
ações, resultados, e capacitação dos envolvidos do processo educacional como professo-
res, gestores, alunos e famílias. É uma vivência essencialmente relacional, desse modo, pre-
cisamos estabelecer alguns pressupostos tais como:

• Comprometimento – é preciso desejar, e saber onde quer chegar e a importância 
de alcançar   o objetivo, responsabilizando-se por isso;

• Ação – elemento mais importante, pois sem ela não tem resultado;
• Empatia – se colocar no lugar do outro, garante confiança e tranquilidade;
• Confiabilidade – num processo muitas questões podem vir à tona, logo precisa 

ser confiança;
• Motivação - desejo de alcançar o que deseja, dando o melhor de si;
• Comunicação - garante aproximação e clareza na troca de informações;
• Não julgamento - acolher sem julgar ideias e atitudes.
  
Na atualidade espera-se do professor e do aluno criem e usem estratégias para que 

cada   vez mais transformar informações em conhecimento. Dessa forma, o Coaching Edu-
cacional nos aponta alguns princípios que contribuem para que a qualidade dos processos 
pedagógicos e os resultados dos alunos sejam exitosos: Buscar estratégias práticas para 
qualificar ação docente, focando em soluções positivas para as dificuldades; Refletir os mo-
dos de aprender dos alunos, sobre a importância de fazer perguntas poderosas, potencia-
lizando a atenção e a concentração dos alunos; Resgatar o FOCO na AÇÃO. Definindo com 
clareza onde queremos chegar com os alunos, definindo tarefas para alcançar o objetivo, e 
utilizando ferramentas para vivenciar o processo de aprendizado. Para alcançar resultados 
desejados, utilizamos ferramentas de Coaching, que são instrumentos usados para     de-
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senvolver o processo que visa potencializar autoconhecimento, criatividade, motivação, 
protagonismo, aumentar o poder de conhecimento, transformação e aprendizagem sig-
nificativa. 

Diante disso, são inúmeros os benefícios do Coaching Educacional: Faz com que pro-
fessores tome consciência do seu estado atual e do estado desejado;  Torna os professores 
mais resilientes   e consciente do motivo da realização da sua prática pedagógica; Aumento 
da produtividade pessoal e profissional; Professores com maior capacidade de adaptação 
a mudanças e superação de obstáculos; Construção de planos motivacionais para que os 
professores cumpram objetivos e metas;  Amplia a capacidade de se trabalhar coletivamen-
te; Promove ambiente corporativo inspirador, criativo e aberto aos novos conhecimentos; 
Transforma problemas em objetivos; Resgata valores humanos e competências emocionais 
na orientação dos profissionais; Foco, concentração e envolvimento das equipes; Missão e 
valores dos docentes e gestores alinhados; Feedback imediato e de qualidade; Comunica-
ção assertiva na gestão de conflitos; Pro atividade e dinamismo da equipe;- Sentimento de 
pertencimento ao processo de melhorias;- Motivação e satisfação; Ambientes interativos, 
saudáveis e colaborativos. Por fim, o coaching na educação é uma abordagem que utiliza 
ferramentas de coaching no ambiente escolar, voltado para professores que potencializa-
rão o aprimoramento técnico, emocional e comportamental de toda equipe docente, e 
principalmente resgatando seu proposito na vida docente.
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JUNTOS É BEM MELHOR!

Fabiana Cristina Acordi Nunes1 

Léo Jorge Peixoto da Silva2

 

RESUMO

Este trabalho refere-se ao Projeto de Docência intitulado “Juntos é bem melhor!”, dos Pro-
fessores Fabiana Cristina Acordi Nunes e Léo Jorge Peixoto da Silva, da Rede Municipal de 
Educação de Florianópolis, dos Anos Iniciais, 1º e 2º Anos, respectivamente, da EBM Dilma 
Lúcia dos Santos, apresentado no dia 15 de março de 2019 no Programa Rede de Saberes, 
da Prefeitura de Florianópolis, que registra uma intencionalidade pedagógica que se com-
promete em romper com engessamentos percebidos nos primeiros anos do Ensino Fun-
damental, procurando construir uma dinâmica dialógica entre as duas primeiras Etapas, 
respeitando as infâncias, e suas especificidades, assim como o ensino da alfabetização, ou 
melhor, das alfabetizações das áreas do conhecimento, enfatizando dois eixos norteadores: 
a Educação das Relações Étnico-Raciais e as múltiplas relações que se estabelecem no espa-
ço escolar, as interações criança-criança; criança/s-adulto/s (Professor/es); Família/s-Escola 
e Pais-Professor/es. O Projeto “Juntos é bem melhor” teve início no segundo semestre do 
ano de 2018 e teve continuidade em 2019, ganhando reconhecimento escolar pelo tra-
balho didático desenvolvido e pelos resultados pedagógicos observados no cotidiano da 
Unidade.

Palavras-chave: Alfabetizações. Interações. Educação Étnico-Racial. 

Os Professores, recém-concursados, Fabiana Cristina Acordi Nunes e Léo Jorge Pei-
xoto da Silva flagraram, durante o primeiro semestre do ano de 2018, que a EBM Dilma 
Lúcia dos Santos precisava de um investimento que enriquecesse, positivamente, as rela-
ções que se estabeleciam no interior do espaço escolar, principalmente no que se referiam 
à cultura do cuidado uns com os outros e hábitos saudáveis de convívio social. Mas ainda 
num processo de adaptação os Professores ficaram tímidos em ousar uma proposta mais 
direta, até que no segundo semestre uma situação de ofensa baseada nas características 
físicas de uma criança negra do 1º Ano (reconhecido como C1)  fez com que a Professora 
Fabiana trabalhasse com as turmas o livro: Ndule, Ndule; assim brincam as crianças africa-
nas, de Rogério Andrade Barbosa, porém, insegura em desenvolver sozinha esse trabalho, 
conversou com o Professor Léo que é negro e estudioso da linha de pesquisa da Educação 
das Relações Étnico-Raciais e, ali, naquele momento surgiu o Projeto de Docência “Juntos 
é bem melhor!”.

1 A Professora Es. Fabiana Cristina Acordi Nunes é Pedagoga, formada pela Universidade do Estado de Santa Cata-
rina (UDESC), atua na EBM Dilma Lúcia dos Santos, e-mail: iabiana@yahoo.com.br

2 O Professor Léo é Filosofo e Pedagogo, este último título obtido também na Universidade do Estado de Santa 
Catarina (UDESC), atua na EBM Dilma Lúcia dos Santos, e-mail: leojpeixoto@gmail.com
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A Proposta Pedagógica tem caráter flexível, é uma iniciativa dos Professores dos 1os 
e 2os Anos da EBM Dilma Lúcia dos Santos, localizada no bairro Armação, para colaborar 
no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem dos estudantes, percebendo 
alguns aspectos importantes no processo escolar. Entre os muitos aspectos percebidos 
destacam-se alguns: 1º) Reconhecimento das infâncias que compõem as turmas, que exi-
gem modos de abordagens e linguagens específicas do público infantil dentro de um mo-
vimento dialético que reconhece e amplia o repertório da cultura infantil; 2º) Proporcionar 
vivências significativas, considerando que as crianças do 1º Ano progredirão para o 2º Ano 
e que as etapas de ensino exigem modos diferenciados de ser e de estar, ou seja, as etapas 
exigem comportamentos específicos que influenciarão na inserção da cultura escolar, co-
laborando desta maneira, na compreensão de que em cada etapa do Ensino Fundamental 
há um modo de ser e de estar, em outras palavras, fazer com que as crianças compreendam 
que elas devem se apropriar da cultura escolar de cada etapa e, assim, perceberem-se es-
tudantes dentro do processo de escolarização; 3º) Interação entre os sujeitos para enrique-
cer os conceitos trabalhados em sala de aula, considerando que as trocas de vivências e 
experiências são fundamentais, principalmente, quando há, explicitamente, a consciência 
da diversidade, no caso, etapas diferentes aprendendo umas com as outras, estabelecen-
do experiência de corpo vivido e, dessa forma, promovendo didaticidades diferenciadas e 
específicas.

Como objetivo geral buscou-se proporcionar uma inserção com mais qualidades para 
os estudantes dos 1os e 2os Anos no Ensino Fundamental com trocas de vivências e experiên-
cias significativas, tendo como eixos de ensino e aprendizagem a Educação das Relações 
Étnico-Raciais e atividades lúdicas de interação que colaborem no desenvolvimento da 
atenção, da concentração e da memória; da autoestima, da autoimagem e do autoconceito 
para auxiliarem na construção identitária das crianças em sua condição de estudantes em 
contextos escolares diferentes, na aprendizagem das alfabetizações e na cultura escolar.

  Mas os questionamentos começaram a surgir: Como desenvolver tal proposta? 
Como promover uma ampliação do repertório cultural – tendo a Educação das Relações 
Étnico-Raciais como eixo norteador – das crianças que estão em processo de alfabetização 
e apropriação do sistema linguístico? Depois de muitas leituras um autor se destacou para 
fundamentar a intenção pedagógica, porque sua escrita é simples, porém, profunda em 
significado, veja: “Ensinar não é transmitir conhecimento”; “Ensinar exige estética e ética”; 
“Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação”, e, 
por fim, “Ensinar exige querer bem aos educandos”, essas afirmações de Paulo Freire (1996) 
onde são esmiuçadas na obra “Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática edu-
cativa”, foram os referenciais teóricos que mais se afinaram com a intenção do trabalho. 
Não é por acaso que esses “saberes” foram tão “necessários” e, a partir, desse embasamento 
o Projeto de Docência foi escrito e colocado em prática, atendendo e, muitas vezes, sur-
preendendo as expectativas, pois ter a interação social como proposta e metodologia de 
trabalho pedagógico permite a manifestação espontânea e legítima dos pensamentos e 
sentimentos das crianças onde é possível perceber de maneira mais concreta o efeito dos 
assuntos e conceitos ministrados em sala de aula no comportamento (e suas mudanças) 
das crianças. Os dias de sexta-feira foram elencados para promover os encontros e os dias 
de quarta tiveram ajustes para que os Professores pudessem se reunir para o planejamento 
semanal e/ou conforme a demanda da temática desenvolvida. Os encontros entre os 1º e 
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2º Anos ocorreram também em outros dias da semana para a agilização de um trabalho 
inacabado e/ou sequência didática de sala de aula ou do próprio Projeto.

Em termos de reflexão metodológica os questionamentos acima não foram respon-
didos. O embasamento teórico permitiu a reflexão, mas como por em prática? Depois dos 
arranjos que viabilizariam o trabalho como os dias fixos de planejamento e de docência, 
foi necessário pensar ações didáticas que contemplassem a Educação das Relações Étni-
co-Raciais paralelamente com a apropriação do sistema linguístico, nas práticas de leitu-
ra e de escrita – respeitando as peculiaridades de cada etapa de ensino – e, dessa forma, 
optou-se em tematizar do cotidiano, as falas das crianças no dia a dia, como por exemplo, 
problematizar o “lápis cor de pele”, solicitando para as crianças que diziam esse termo que 
comparassem o “lápis cor de pele” com a tonalidade de pele do seu próprio braço... Bingo! 
Via-se no olhar dessas crianças o brilho do pensamento reflexivo sobre seu discurso, seu 
pensamento e, o mais importante, sobre si mesmo. O C1 é a ocorrência de mais substância 
para ilustrar a intenção pedagógica, pois trata-se de um menino negro que foi ofendido 
pela cor da sua pele, que não se percebia como descendente de negro e que ‘tampou’ os 
ouvidos e escondeu sua cabeça quando se explicitou, pela primeira vez, sobre a África. Mes-
mo com um clima de fragilidade no ar o assunto foi abordado, cultural e cientificamente, 
diga-se de passagem, e a cada encontro sobre os conceitos de africanidade e brasilidade foi 
sendo percebido que a aceitação do menino em ser descendente de negro – como o seu 
Professor – aumentava gradativa e progressivamente, até que, atualmente, ele, o menino, 
se autodeclara negro – tendo orgulho dessa autodeclaração –, porque conhece um pouco 
mais sobre a História da África e do Brasil, da formação do População Negra Brasileira, numa 
perspectiva afirmativa. E, assim, o trabalho emerge da real circunstância que surge no co-
tidiano escolar, enfatizando a participação e contribuição das mulheres negras, e outras 
personalidades também, nas manifestações culturais e outras que compõem o cenário do 
Brasil em conjunto com o ensino da alfabetização, nas práticas de leitura (verbal e não-ver-
bal) e de escrita.

Para concluir, o Projeto “Juntos é bem melhor!” proporcionou, e ainda proporciona, 
resultados muito satisfatórios, a priori, acolhimento e reconhecimento das infâncias nos 1º 
e 2º Anos; mapeamento das especificidades da infância no espaço físico da Escola; dialogo 
(interação) entre as crianças sem e com experiência no processo de escolarização; aproxi-
mação entre pais e professores, e, consequentemente, Família-Escola; e, a posteriori, ação 
direta na dimensão da autoestima, autoimagem e autoconceito das crianças, percebendo-
-se na condição de crianças, de estudantes e pessoas que se diferenciam umas das outras, 
compreendendo e valorizando os conceitos de diversidade e de equidade.
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RESUMO

Este estudo tematiza concepções de professores alfabetizadores de escolas públicas de um 
município catarinense do sul do Brasil sobre a alfabetização, no que concerne aos domínios 
ontológico, axiológico, metodológico e teórico-epistemológico. Trata-se de um estudo de 
caso com dados gerados por meio da aplicação de questionários cujas respostas foram 
submetidas a uma análise quantitativa. Quanto aos resultados, no domínio ontológico boa 
parte dos professores define alfabetização como ensino do código alfabético e dos usos 
sociais da escrita. No domínio axiológico prevalecem as valorações da alfabetização rela-
cionadas à cidadania e à inserção na cultura da escrita. O domínio teórico-epistemológico, 
por sua vez, abrange concepções filiadas principalmente às teorias de Ferreiro e Vigotski e 
ao mix teórico. No domínio metodológico, por fim, o construtivismo destaca-se como mé-
todo, assim como os métodos mistos; os métodos sintéticos, contudo, ainda estão bastante 
presentes nas concepções.

Palavras-chave: Alfabetização. Concepções de professores. Domínios ontológico, axiológi-
co, metodológico e teórico-epistemológico.

Justificar esse processo de pesquisa implica, entre outras questões, considerar dados 
que vêm sendo apontados por indicadores oficiais, como o INAF, o Saeb, o IDEB e a Prova 
Brasil, os quais parecem traçar um quadro preocupante em se tratando do domínio das 
habilidades de leitura e escrita por parte de estudantes brasileiros.

Levando em consideração esses dados e supondo que indicadores negativos de-
rivem, em boa medida, de falhas no processo de alfabetização escolar – sem descuidar, 
evidentemente, de estruturas socioeconômicas implicadas nesse processo –, bem como 

1 Possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal de Santa Catarina (2009) e mestrado em Linguística 
pela Universidade Federal de Santa Catarina (2011). Atualmente é professora de Educação Infantil da Prefeitura 
Municipal de Florianópolis, atuando como assessora Pedagógica, Formadora e Pesquisadora no Núcleo de For-
mação, Pesquisa e Assessoramento da Educação Infantil (NUFPAEI), da Diretoria de Educação Infantil (DEI). Sua 
atuação é nos seguintes temas: linguagem oral e escrita na Educação infantil, alfabetização e letramento, transição 
da Educação Infantil para o Ensino Fundamental.

2 Possui graduação em Letras, mestrado em Linguística e Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Gran-
de do Sul; doutorado em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul; e pós-doutorado em Filosofia da 
Linguagem na Università degli Studi Aldo Moro, em Bari - Itália. É professora da Universidade Federal de Santa 
Catarina - UFSC -, com experiência na área de Linguística e Letras. É líder do Grupo de Pesquisa Cultura Escrita e 
escolarização e participa do NELA/UFSC.
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considerando que vivemos em um município com número elevado de professores que, 
muitas vezes, não têm oportunidade de expressar aquilo que sabem, pensam e fazem, 
tanto quanto aquilo que não sabem, é que a presente pesquisa foi realizada, objetivando 
identificar e analisar as concepções sobre alfabetização alimentadas/construídas por pro-
fessores alfabetizadores acerca dessas questões. Trata-se de um estudo cuja relevância, em 
nossa compreensão, reside na potencial consideração dos resultados aqui relatados em 
avaliações do currículo dos cursos regulares de formação de professores, no desenvolvi-
mento de políticas públicas de Educação Básica, no delineamento de cursos de capacitação 
promovidos pelas Redes de Ensino e na ação de profissionais envolvidos com a alfabetiza-
ção e preocupados com a qualificação do trabalho dos professores e com a melhoria do 
processo de aprendizagem de leitura e escrita, utilizando conhecimentos e informações 
que já existem nas instituições educacionais.

O objetivo geral deste estudo é identificar e analisar, no quadro teórico da alfabetiza-
ção e nos fundamentos dos documentos oficiais que norteiam o ensino e se tratando da 
alfabetização,  concepções de professores do Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) da Rede 
de  Ensino do município do Sul do Brasil, nos domínios ontológicos, entendidos como a 
visão das propriedades gerais, da essência do ato de alfabetizar – o que é alfabetizar?; b) 
domínios axiológicos, entendidos como a valoração social, cultural e histórica atribuída a 
esse mesmo ato – qual a importância da alfabetização para o homem contemporâneo?; 
c) domínios teórico-epistemológicos, entendidos como os princípios sobre os quais o ato 
de alfabetizar se sustenta – o que o professor precisa saber para alfabetizar?; e e) domínios 
metodológicos, entendidos como as bases procedimentais do ato de alfabetizar – como o 
professor deve proceder para alfabetizar alguém?

O aporte teórico foi organizado entre os domínios contemplados e explicitados nos 
objetivos da pesquisa.  Os domínios ontológico e axiológico tiveram por base autores como 
Cook-Gumperz (2008), Graff (1994), Soares (1998; 2004), Ferreiro (2001), Britto (2004) e Frei-
re (2008). Os domínios teórico-epistemológico e metodológico da alfabetização contemplam 
estudos de Mortatti (2000), Franco (1997), Braslavsky (1988), Frade (2007) e Dehaene (2007), 
Scliar-Cabral (2003a; 2003b). Ferreiro e Teberorosky (1985), Vigotski (2008), Luria (2006) e 
Bakhtin (2003).

O domínio teórico-epistemológico é embasado em discussões de Kleiman (1995), Bri-
tto (2003; 2005), Ferreiro (2003); Street (1984; 2003); Barton (1994), Heath (1992) e Lahire 
(2008). O domínio metodológico é sustentado por autores como Vigotski (2008), Smolka e 
Laplane (1994) e Madalena Freire (1996). 

A pesquisa delineia-se como um estudo de caso, dado que focaliza os alfabetizadores 
de uma unidade específica, ainda que ampla: a Rede de Ensino de um município catarinen-
se – região Sul do Brasil. Trata-se de uma abordagem exploratória porque envolve pesquisa 
bibliográfica, entrevistas e análise de exemplos que favorecem a compreensão do fenôme-
no estudado (GIL, 2005). É uma investigação com tratamento que prevê análise qualitativa 
e análise quantitativa de dados.

Com relação à pesquisa empírica propriamente dita, foi realizado o estudo das con-
cepções dos alfabetizadores de uma Rede Municipal de Ensino catarinense – região Sul do 
Brasil –, estudo de caso com uma abordagem complexa de investigação porque desdobra-
da nas seguintes categorias: conhecimentos teórico-epistemológicos, procedimentos meto-
dológicos, valoração e ontologia.
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Busquei com esse estudo um maior entendimento sobre as concepções dos professo-
res participantes da pesquisa, no intuito de construir um perfil desses profissionais no que 
se refere a suas concepções sobre alfabetização no âmbito das categorias mencionadas 
anteriormente.

Segundo Yin (2005), o estudo de caso consiste em uma pesquisa que suscita questões 
do tipo “como” e “por quê”. Ele se envolve com fatos da atualidade, não existe um controle 
efetivo por parte do pesquisador e não há uma distinção clara entre o fenômeno estudado 
e o contexto em que ele se insere.

Neste estudo de caso, as técnicas de pesquisa utilizadas foram pesquisa bibliográfica, 
documental3, observação, questionário e entrevista. A primeira é “[...] desenvolvida a partir 
de material já elaborado, constituído principalmente a partir de livros e artigos científicos” 
(GIL, 2005, p. 48). Neste estudo, utilizei bibliografias da área da Educação e da Linguística 
para dar suporte teórico à pesquisa empírica. 

Em um primeiro momento, realizei um movimento de entrega de questionários para 
os professores do BIA das 35 escolas da Rede Municipal. Dentre todas as instituições, apenas 
duas não aceitaram participar da pesquisa, e alguns professores não receberam o material 
por não concordarem em responder a ele ou por estarem afastados da escola, geralmente 
por motivo de licença médica, maternidade ou por estarem em processos de formação em 
serviço.  Não é possível afirmar com precisão o número de professores que leciona nos três 
primeiros anos das instituições de ensino, pois essa informação está em constante mudan-
ça, contudo, considerando as ressalvas feitas anteriormente, foram entregues questioná-
rios a 119 alfabetizadores dos quais 84 foram respondidos e devolvidos a mim. 

Dentre os 84 professores que participaram efetivamente da investigação, oito deles 
foram selecionados para serem entrevistados. A seleção dos educadores aconteceu por 
meio de análise cuidadosa das respostas de todos os questionários. A partir das respostas 
examinadas, criei categorias de acordo com tais respostas dos professores, concebendo-os 
como adeptos de metodologias diferenciadas de alfabetização: a) adoção de método sin-
tético – categorização depreensível nas respostas dadas ao questionário, embora não assu-
mida explicitamente; b) adoção, com ressignificações, de pressupostos do construtivismo 
de Emília Ferreiro; e c) atuação com enfoque nos usos sociais da escrita – teorizações com 
base no pensamento vigotskiano, nas teorizações sobre letramento e gêneros do discurso. A 
partir dessa categorização inicial, selecionei alfabetizadores dos três grupos para proceder 
à realização das entrevistas.  

Além disso, no processo de seleção dos alfabetizadores a serem entrevistados, levei 
em consideração o tempo de formação e de atuação dos profissionais – entrevistei alfabe-
tizadores há muito tempo atuando no magistério, assim como um pedagogo recém-for-
mado.

Para que eu pudesse analisar as concepções dos professores que participaram deste 
estudo, as análises foram divididas em sessões entre os domínios explicitados na proble-
mática da pesquisa. Em um primeiro momento, procurei traçar um perfil dos alfabetizado-
res cujos enfoques são idade, sexo, escolaridade, aprimoramento da formação profissional, 
avaliação da formação inicial, tempo de magistério, tempo de alfabetização, origem dos co-

3  Tal qual sugere Yin (2005), tomamos, para as finalidades deste estudo, a pesquisa documental como técnica de 
pesquisa.
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nhecimentos  que o participante utilizou para responder o questionário e formas de que se vale  
para se informar sobre assuntos como política, religião, economia, cultura etc.

A segunda seção contempla os domínios ontológico e axiológico, e busca depreen-
der as concepções dos professores sobre o que é alfabetizar e sobre a relevância da alfa-
betização. Já com enfoque teórico-epistemológico, a terceira seção tem por objetivo de-
preender as teorias em que os alfabetizadores pautam sua ação e como concebem tais 
teorias. Esta seção está dividida em outras três subseções: a primeira tematiza de quais 
teorias os professores são adeptos e o que pensam sobre elas; a segunda depreende 
o que os alfabetizadores sabem a respeito do sistema alfabético, e a terceira tem por 
finalidade analisar apropriações dos educadores sobre teorias e documentos oficiais es-
pecíficos.

A quarta e última seção de análise da pesquisa empírica é dedicada ao domínio me-
todológico, e focaliza o modo como os professores alfabetizam.  Na primeira subseção, o 
foco é a importância do método de ensino para os educadores; na segunda subseção, ana-
liso os métodos utilizados pelos alfabetizadores; na terceira subseção, discuto o percurso 
metodológico que os professores empreendem; na quarta subseção, busco depreender 
a concepção deles sobre mediação; na quinta subseção, objetivo compreender as formas 
de avaliação utilizadas pelos professores e, na última subseção, o enfoque são os materiais 
didáticos usados pelos professores.

A análise dos dados suscitou algumas reflexões acerca da temática. Considerando 
que, na essência, a alfabetização envolve o ensino do sistema de escrita alfabética e o uso 
social da escrita e, ao que parece, na explicitação dos dados da dimensão ontológica da 
alfabetização, está se disseminando a compreensão dessas duas faces do processo, dado 
que 29,8% dos participantes da pesquisa aponta ambas as faces, ainda que, evidentemente 
isso corresponda a cerca de um terço dos professores da rede em questão, o que sugere a 
necessidade de maior ênfase a essa discussão nos processos de formação inicial e de for-
mação continuada. 

A alfabetização é bastante valorizada pelos professores que participaram da pes-
quisa, mas nem sempre em sua essencialidade efetiva, ou seja, na participação ativa e 
reflexiva em interações nos diferentes setores da atividade humana. A alfabetização, na 
dimensão axiológica, pauta-se para muitos educadores no exercício da cidadania, na in-
serção na cultura e na resolução de problemas da humanidade que vão além do aprender 
a ler e escrever. Não queremos aqui afirmar que a alfabetização não possa contribuir em 
todos esses setores, mas sabemos, porém, que essas são situações que envolvem dimen-
sões políticas, econômicas e sociais que vão além do ensino do código alfabético e dos 
usos sociais da escrita.  

Os dados referentes ao domínio teórico-epistemológico da pesquisa sugerem que tra-
balhamos com um grupo de professores que não se pauta em apenas uma base teórica 
para atuar, tendo dificuldades para compreender desdobramentos de temas específicos 
como o sistema alfabético, teorias de letramento e contribuições de Emilia Ferreiro; não pa-
recem conhecer de forma aprofundada os documentos oficiais de educação que, em tese, 
deveriam nortear sua ação educacional. As concepções desse grupo, a nosso ver, estão 
pautadas no conteúdo de cursos de formação continuada oferecidos pela Rede de Ensino 
que faz parte e na vulgarização científica de conceitos e temas da área.  
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No domínio metodológico, em síntese, trabalhamos com um grupo de professores que 
priorizam o construtivismo e os métodos mistos, começam a alfabetizar por frases, textos 
ou histórias, mas não abandonaram princípios dos métodos sintéticos. São educadores que 
acham o papel do professor importante, valem-se de teorizações de Emilia Ferreiro para 
avaliar seus alunos e têm os livros didáticos e materiais produzidos por eles próprios como 
preferências no processo de ensino e aprendizagem.

Acreditamos que atingimos nossos objetivos ao apresentar as concepções dos pro-
fessores da Rede de Ensino em que realizamos este estudo, o desafio agora é fazer com que 
essas informações circulem nas Secretarias de Educação e nas Universidades para que efe-
tivamente haja mudanças nos processos de formação inicial e continuada dos profissionais 
que se propõem a alfabetizar. 
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RESUMO

A pesquisa objetivou analisar as percepções dos diretores das escolas da Rede Municipal de 
Ensino de Florianópolis (RMEF) acerca da biblioteca escolar, do bibliotecário e do letramen-
to informacional. A ancoragem teórica situa-se nas discussões sobre ensino e aprendiza-
gem, alfabetização, multiletramentos e letramento informacional, com suas conceituações, 
noções, trajetórias, conteúdos e propostas para o ensino fundamental. Também foram 
alvo de reflexões a direção escolar, o Projeto Político-Pedagógico, o currículo e a forma-
ção continuada, sempre em diálogo com a biblioteca e o bibliotecário. Os procedimentos 
metodológicos utilizados foram o questionário e a entrevista semiestruturada. Os dados 
obtidos foram transcritos, organizados e categorizados por meio de análise qualitativa de 
vertente interpretativa, com o auxílio da técnica de Análise de Conteúdo. Dentre os resul-
tados, destaca-se que, na percepção da maioria dos diretores, a biblioteca é vista como um 
espaço de ensino e de aprendizagem, como mediadora da leitura, um lugar lúdico, um elo 
estabelecido com a sala de aula e um ambiente de alfabetização e letramento. Em relação 
ao bibliotecário escolar, a maioria dos participantes reconheceu-o como um educador, em 
razão das suas práticas educativas, visto que ele media e orienta os estudantes na busca por 
informação, instrumentaliza-os, bem como promove projetos e trabalha em parceria com 
os demais educadores. Já o letramento informacional é um termo que se mostrou parcial-
mente conhecido, na maior parte das vezes ligado às funções da biblioteca e do bibliote-
cário. Aponta-se também como necessária e pertinente a implementação do letramento 
informacional, que poderá ser feita de forma intencional e coletiva pelos profissionais da 
RMEF. 

Palavras-chave: Letramento informacional. Direção escolar. Biblioteca escolar. Bibliotecá-
rio escolar. Currículo escolar.

A escola é o espaço por excelência para a apropriação do saber elaborado e para o 
exercício da alteridade e do diálogo (MARTINS FILHO, 2011). Isto significa afirmar que todos 
na escola estão em permanente processo de aprendizagem. A propósito dessas afirmações, 

1  Mestre em Gestão de Unidades de Informação pelo Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da 
Universidade do Estado de Santa Catarina. Bibliotecária da Escola Básica Municipal Beatriz de Souza Brito. E-mail: 
fernandaluckmann1@gmail.com

2 Estágio pós-doutoral em Educação e Religião pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Professor do De-
partamento de Pedagogia e dos Programas de Pós-Graduação em Gestão da Informação e em Educação da Uni-
versidade do Estado de Santa Catarina. E-mail: lourival.martinsfilho@udesc.br
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é fundamental a utilização de todos os recursos educativos, dentre os quais a biblioteca 
escolar, indispensável para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem na 
formação do estudante. 

Na sociedade da informação, a biblioteca escolar, por meio do bibliotecário,3 é respon-
sável pelo desenvolvimento de habilidades e recursos de informação, portanto deve ser um 
espaço de compartilhamento de saberes para o estudante, o professor e a comunidade 
escolar. Campello (2002, p. 11) compreende que a biblioteca escolar, “ao assumir seu papel 
pedagógico, pode participar de forma criativa do esforço de preparar o cidadão do século 
XXI”, por meio da promoção de experiências criativas com o uso de informação contidas em 
seu planejamento e em seus projetos, aproximando assim o estudante de uma realidade 
que ele vai vivenciar no dia a dia, como profissional e também como sujeito da sociedade. 
O bibliotecário atuante na escola tem uma importante função a desempenhar perante o 
novo cenário constituído na contemporaneidade, no qual deixa de ser o guardião da me-
mória impressa para se tornar o principal orientador na busca e no uso da informação e, 
consequentemente, um agente do conhecimento e da aprendizagem, auxílio este desem-
penhado junto aos estudantes, sustentando os princípios do letramento informacional. 

O letramento informacional surge no sentido de estabelecer uma interface com a 
área da educação, bem como com outras áreas em que a função educativa da biblioteca 
e do bibliotecário possam ser exercidas. Dessa forma, pode ser conceituado como uma 
capacidade dos cidadãos de se adaptarem à cultura digital e à globalização, o que requer 
as habilidades de entender, localizar, selecionar e interpretar informações de forma crítica 
(CAMPELLO, 2009). Conforme Gasque (2010, p. 83), o letramento informacional é definido 
como “um processo que integra as ações de localizar, selecionar, acessar, organizar, usar 
a informação e gerar conhecimento, visando à tomada de decisão e à resolução de pro-
blemas”. Dentro desse processo, há a necessidade de democratizar a informação e o seu 
acesso, de capacitar e preparar os estudantes para aprender de maneira independente, de 
modo que se lhes permita expressarem-se criativamente e assim serem condutores de suas 
próprias aprendizagens.  

Destarte, dada a importância do letramento informacional nas escolas, porquanto se 
caracterize pela ênfase na aprendizagem, tendo a biblioteca e o bibliotecário como arti-
culadores nesse processo, é imprescindível conhecer as percepções,4 especialmente as do 
diretor escolar, responsável pela gestão da escola, sobre esses recursos educativos e seus 
profissionais atuantes no contexto educacional. Nesse processo, muitos serão os desafios 
que a educação terá de enfrentar, especialmente na sua base, a Educação Básica, que im-
pactarão basicamente na missão da escola, no foco do trabalho educador, no objeto de 
trabalho educacional e na relação entre estudante e educador. 

Desse modo, para que o Brasil tenha uma população letrada, é preciso investir na 
Educação Básica, qualificar os espaços escolares, os equipamentos, o acervo das bibliote-
cas e proporcionar qualificação adequada aos profissionais. Para isso, há necessidade de 
desenvolver nos estudantes, habilidades específicas para o uso da informação, a fim de 
que desenvolvam independência ao buscar, selecionar, interpretar, avaliar e manusear a 

3 Nesta pesquisa, optou-se pelo uso do termo bibliotecário, no masculino, mas se faz referência igualmente a 
homens e mulheres do nosso tempo que exercem esta profissão.

4 Percepções, nesta pesquisa, têm o sentido de entendimento, conhecimento e noção.
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informação adquirida em qualquer formato, aplicando-a no desenvolvimento do seu co-
nhecimento e da sua formação. Conforme Campello (2009, p. 7), “fica evidente a necessida-
de de preparar crianças e jovens para serem usuários competentes da escrita, capazes de 
selecionar e interpretar criticamente as informações”. Especialmente nas escolas de Edu-
cação Básica,5 o estudante necessita de orientação para o pleno desenvolvimento de suas 
habilidades de uso da informação, com o auxílio dos educadores, especialmente do biblio-
tecário, profissional que atua na biblioteca escolar, e da parceria entre ele e o professor, mas 
também com todos os demais profissionais, equipe pedagógica e diretor escolar, atividade 
relacionada ao letramento informacional. 

O letramento informacional, conforme o conceitua Gasque (2010, p. 83), é “um pro-
cesso que integra as ações de localizar, selecionar, acessar, organizar, usar informação e 
gerar conhecimento, visando à tomada de decisão e à resolução de problemas”. Para que 
o letramento informacional possa fazer parte do Projeto Político-Pedagógico (PPP), docu-
mento norteador de todos os âmbitos da ação educativa da escola, bem como do currículo 
e das formações escolares, e ser assim considerado um processo com potencial de cooperar 
para a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem, é necessário que as escolas 
estejam estruturadas física e pedagogicamente. 

Nesse sentido, a biblioteca seria um desses espaços escolares que constituem ele-
mento fundamental para o desenvolvimento do sistema educacional de um país, colabo-
rando para a formação dos estudantes. Para que ocorra a real utilização dos recursos da 
biblioteca e sua missão seja cumprida adequadamente, é necessária a presença de profis-
sionais da informação, para que possam contribuir no processo de ensino e aprendizagem.

Desse modo, a atuação do bibliotecário em bibliotecas escolares é imprescindível, pois 
ele planeja, organiza e gerencia os serviços da biblioteca por meio de técnicas biblioteconô-
micas, facilitando o acesso à informação. Este profissional também possui como atribuição 
difundir a importância da leitura e de seus benefícios e orientar o estudante durante a pes-
quisa, ambas as atividades primordiais para o desenvolvimento da aprendizagem. Nas pes-
quisas científicas brasileiras, a biblioteca escolar tem sido um importante instrumento para 
a construção de aportes teóricos para as áreas de Biblioteconomia, Ciência da Informação e 
Educação, seja no contexto histórico, seja no acadêmico ou ainda no profissional, o que tem 
gerado diversas discussões e produções sobre o assunto, mas as reflexões sobre a biblioteca 
escolar e o bibliotecário ainda causam polêmica, pois é preciso superar conceitos antigos e 
práticas cristalizadas para poder definir suas funções, especialmente as educativas, dentro 
das exigências atuais da nova sociedade. No entanto, apesar do relevante papel das biblio-
tecas e do bibliotecário escolar, seus valores não têm sido devidamente reconhecidos. É ne-
cessário desenvolver pesquisas que tenham como objetos este ambiente, o seu profissional e 
suas respetivas atribuições, a fim de ressaltar a sua importância no contexto escolar. 

Ao longo de minha atuação profissional no âmbito das bibliotecas escolares, tenho 
me questionado constantemente sobre o conhecimento que os demais profissionais da 
educação que atuam nas escolas de ensino fundamental, ambiente desta pesquisa, pos-
suem sobre a função da biblioteca e do bibliotecário, bem como sobre o real alcance do 
espaço e das práticas deste profissional. 

5 Quando falamos em escolas de Educação Básica, estamos nos referindo às unidades educativas da Educação 
Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, conforme previsto na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996).
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Então, sempre me questionava sobre o que poderia fazer para avançar com essa te-
mática na RMEF e, diante disso, surgiu o interesse em participar de um mestrado, no qual 
ingressei em 2015, o Curso de Mestrado Profissional em Gestão de Unidades de Informação 
da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), tendo como proposta conhecer a 
percepção dos diretores a respeito da biblioteca escolar, do bibliotecário e do que pode-
ria ser feito para desencadear um movimento ou uma proposta de diretriz com vistas a 
inserir o letramento informacional nas propostas pedagógicas das escolas da RMEF. Re-
fletindo-se sobre as questões supracitadas, poder-se-ia ter a possibilidade de avançar no 
discurso e na prática do letramento informacional nas escolas de Educação Básica.  Desse 
modo, no entendimento da pesquisadora, esta pesquisa pode ser considerada inovadora, 
especialmente por ter estabelecido conexões entre as áreas de Biblioteconomia, Ciência da 
Informação e Educação, cujos resultados podem ser transferidos para aprendizagens em 
contextos parecidos. 

Diante desse contexto, a pesquisa apresentou a seguinte problemática, que gira em 
torno de algumas inquietações específicas, a saber: qual a percepção dos diretores escola-
res atuantes na RMEF sobre a biblioteca escolar, o bibliotecário e o letramento informacio-
nal na Educação Básica? O objetivo geral foi analisar as percepções dos diretores escolares 
atuantes na RMEF acerca da biblioteca escolar, do bibliotecário e do letramento informacio-
nal na Educação Básica a partir dos seguintes objetivos específicos: a) apresentar um perfil 
dos diretores escolares e de suas escolas; b) evidenciar as percepções dos diretores esco-
lares da RMEF acerca da biblioteca escolar e do bibliotecário; c) identificar se o letramento 
informacional está presente/ausente nas escolas, bem como explorar a possibilidade de 
sua implementação; e d) discutir as interfaces do letramento informacional com as áreas da 
Biblioteconomia, Ciência da Informação e Educação. 

A pesquisa dividiu-se em sessões, entre as quais a primeira faz referência aos olhares 
teóricos sobre o ensino e a aprendizagem; a alfabetização e o letramento; bem como so-
bre os letramentos e os multiletramentos; reflexões consideradas apropriadas para análise, 
interpretação e discussão dos resultados da pesquisa. Ainda nesta sessão, destacou-se o 
tópico dedicado ao letramento informacional, à sua conceituação e às suas noções, à sua 
trajetória, às terminologias de que se utiliza, aos modelos de programas de letramento in-
formacional voltados para a Educação Básica e também aos respectivos projetos de traba-
lho e conteúdos para o ensino fundamental, com base em Campello (2009), na Federação 
Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias, na Organização das Nações Uni-
das para a Educação, Ciência e Cultura (IFLA/UNESCO) (1999) e em Gasque (2012). 

A sessão seguinte foi composta por discussões sobre a Educação Básica e o diretor 
escolar; o diretor e a articulação do PPP; o currículo escolar como elemento do PPP e o 
currículo escolar da RMEF. Na sequência, discorreu-se acerca do Diretor e da formação con-
tinuada na escola, da biblioteca escolar, do contexto da biblioteca escolar brasileira e da bi-
blioteca escolar como espaço de aprendizagem. Logo após, foram apresentados o bibliote-
cário escolar, o bibliotecário escolar e a sua realidade no Brasil, o bibliotecário escolar e suas 
práticas educativas e, finalizando a seção, a biblioteca escolar e o bibliotecário da RMEF. 

No caminhar metodológico, discorreu-se sobre o contexto da pesquisa, de natureza 
aplicada e abordagem qualitativa, que utilizou como procedimentos técnicos a pesquisa 
bibliográfica, o questionário eletrônico e a entrevista semiestruturada, fundamentada em 
Prodanov e Freitas (2013). Além disso, tratou-se também dos participantes da pesquisa, 
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dos procedimentos de coleta de dados e da análise de conteúdo, que é vista como um 
“conjunto de instrumentos de cunho metodológico em constante aperfeiçoamento, que 
se aplicam a discursos (conteúdos e continentes) extremamente diversificados” (BARDIN, 
2011, p. 15). 

Na análise e discussão dos resultados, após as entrevistas com os diretores das escolas 
da RMEF, as análises foram organizadas em categorias, qual sejam: função da biblioteca 
escolar, biblioteca escolar como espaço de aprendizagem, função do bibliotecário escolar, 
práticas educativas do bibliotecário escolar, parceria de trabalho do bibliotecário na escola, 
conhecimento do termo letramento informacional, o bibliotecário e sua contribuição para 
o letramento informacional em suas práticas educativas, letramento informacional e a for-
mação continuada do diretor, letramento informacional no currículo escolar e as diretrizes 
para implementação do letramento na escola. 

O diretor escolar, profissional participante desta pesquisa, é quem responde por to-
dos os aspectos envolvidos na escola e tem visão do todo, tentando articular espaços e pro-
fissionais. Os perfis dos diretores e das escolas da RMEF revelados por meio de questionário 
eletrônico, inicialmente realizado com 25 diretores, possuem as seguintes características: 
a maioria são mulheres, na faixa etária entre 37 e 50 anos, com formação acadêmica em 
Pedagogia e curso de Pós-Graduação em nível de Especialização.  Atuam na RMEF há mais 
de seis anos, estão na escola de um a cinco anos e têm como tempo de direção menos de 
um ano. No que se refere à escola, a quantidade média é de 300 alunos, e a maioria atende 
do 1º ao 9º ano. Das 25 escolas cujos diretores participaram da etapa do questionário, 24 
possuem biblioteca, entre as quais 17 contam com bibliotecário. Todos os entrevistados 
consideram importante possuir biblioteca e bibliotecário na escola. De um total de 25 di-
retores, 17 profissionais desconhecem o termo letramento informacional. Além do perfil, 
um outro objetivo alcançado foram as percepções dos diretores sobre a biblioteca escolar, 
dispostas nas categorias um e dois desta pesquisa. 

O que pôde-se constatar com a análise é que praticamente todas as respostas relacio-
nam a biblioteca a um espaço de aprendizagem, lugar de leitura, ambiente lúdico, de conta-
ção de histórias, detalhe que chamou nossa atenção pela frequência com que apareceu no 
decorrer das entrevistas. A biblioteca também foi frequentemente relacionada à pesquisa e 
mencionada como um local que propaga o conhecimento, um elo entre a sala de aula, um 
local de alfabetização e letramento e, além disso, um espaço cultural dentro da escola. Em 
relação à biblioteca da escola ser espaço de aprendizagem, os resultados mostraram que 
os diretores confirmam a assertiva. Foi frequente que mencionassem a biblioteca como um 
espaço que orienta a pesquisa, que pode coordenar e ser responsável por projetos, que rea-
liza empréstimos de acervo, que promove a leitura e, em muitos momentos, como espaço 
que realiza a contação de histórias. Vale destacar que, aos questionamentos sobre a função 
de uma biblioteca e sobre a biblioteca da escola em que atuam ser considerada um espaço 
de aprendizagem, as respostas foram muito semelhantes, ou seja, a visão que os diretores 
têm de uma biblioteca é condizente com a realidade com que convivem em suas escolas, 
portanto as questões podem ser consideradas positivas. 

Durante a condução da pesquisa, um quesito versava sobre o bibliotecário. Os dire-
tores consideram-no o profissional adequado para atuar na biblioteca escolar, pois é pre-
parado, tem formação superior em Biblioteconomia e detém qualidades que o habilitam 
a realizar os serviços oferecidos pela biblioteca escolar, administrando adequadamente 
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os recursos informacionais e mantendo-se em sintonia com o PPP da escola, suas ações e 
metas. Embora o letramento informacional envolva inicialmente leitura, pesquisa, escrita 
e interpretação, os diretores pareceram não saber muito bem identificar as práticas edu-
cativas do bibliotecário, tampouco relacioná-las ao desenvolvimento das habilidades in-
formacionais relativas ao letramento informacional, porém foram expressivas as opiniões 
que consideram a promoção da leitura e a orientação à pesquisa escolar como as grandes 
contribuições do bibliotecário para a escola. 

Outro aspecto a destacar diz respeito ao conhecimento do letramento informacional 
por parte dos diretores. Os resultados apontaram que alguns diretores conhecem apenas su-
perficialmente o termo, relacionando-o o tempo todo ao letramento, mas de uma forma sis-
tematizada, pertinente à orientação ao uso da informação, a exemplo de uma das diretoras, 
que expressou a opinião de que o termo diz respeito à busca e ao uso da informação de forma 
orientada em torno de uma problemática e ao desenvolvimento do senso crítico no estudante. 

Os entrevistados relacionaram ao bibliotecário o ato de estimular os estudantes a 
pensar de forma diferente, pois esses profissionais orientam a busca e o uso da informação 
de forma responsável. Alguns diretores também disseram que o letramento informacional 
aproxima as áreas de Biblioteconomia e Educação, bem como que o professor seria o prin-
cipal parceiro do bibliotecário. Além dessas análises, uma outra questão dizia respeito ao 
letramento informacional na formação da escola, e todos revelaram que esse tema nunca 
fez parte da formação continuada na escola, tampouco na SMEF, e que essa formação é do 
interesse de todos os diretores. 

Quanto à inserção do letramento informacional no currículo, somente um diretor não 
demonstrou interesse, mas todos os demais consentiram com a ideia, embora entendes-
sem pouco ou fizessem meras inferências sobre o termo e como última questão, os direto-
res manifestaram interesse nas diretrizes para implementação do letramento informacional 
na escola, mas é preciso um maior entendimento sobre a questão por parte de todos os 
profissionais. Para isso, é necessário que a SMEF o conheça e possua interesse em oportu-
nizar momentos de formação continuada em letramento informacional a todos os profis-
sionais, aos diretores, especialistas em assuntos educacionais, bibliotecários e professores, 
para que, de forma gradativa, essa proposta de Diretrizes para inserção do letramento in-
formacional nas escolas possa ser iniciada e também para que os resultados desta pesquisa 
sejam transferidos para as aprendizagens em contextos semelhantes. 

Dialogar e conhecer como as bibliotecas e os bibliotecários são observados pelos 
diretores foi um grande aprendizado para a pesquisadora. Além disso, foi possível desper-
tá-los para uma nova forma de aprender, o letramento informacional, que é o aprender 
fazendo num espaço escolar dinâmico, com possibilidades de qualificar o PPP, o currículo 
e a formação continuada dos profissionais, ou seja, de trabalhar melhor as habilidades 
para desenvolver questões relativas à solução de problemas com os estudantes, bem 
como questões da sociedade atual, a fim de qualificar o ensino e a aprendizagem escolar. 

À guisa de conclusão desta dissertação sobre letramento informacional na Educação 
Básica no que diz respeito às percepções da direção escolar, entendemos que as reflexões 
realizadas poderão contribuir de forma significativa para as áreas de Biblioteconomia, Ciên-
cia da Informação e Educação, sobretudo pela necessidade de estudos e pesquisas que 
possibilitem uma orientação teórico-metodológica para a implementação do letramento 
informacional na Educação Básica.



|   143   |

ANAIS DE RESUMOS EXPANDIDOS  |  2018/2019

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011.

CAMPELLO, B. S. et al. A biblioteca escolar: temas para uma prática pedagógica. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2002. 

CAMPELLO, B. S. Letramento informacional no Brasil: práticas de bibliotecários em 
escolas de ensino básico. 2009. 208 f. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) – Escola 
de Ciência da Informação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2009. 
Disponível em: https://bit.ly/2L5ibCU. Acesso em: 17 nov. 2019.

GASQUE, K. C. G. D. Arcabouço conceitual do letramento informacional. Ciência da In-
formação, Brasília, v. 39, n. 3, p. 83-92, set./dez. 2010. Disponível em: https://bit.ly/35Lbc9V. 
Acesso em: 10 nov. 2019.

_________. Letramento informacional: pesquisa, reflexão e aprendizagem. Brasília: Edi-
tora UnB, 2012. Disponível em: https://bit.ly/37RuZGw. Acesso em: 12 jul. 2014.

INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS (IFLA); 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA (UNESCO). 
Manifesto IFLA/UNESCO para biblioteca escolar. Tradução: Prof.ª Dr.ª Neusa Dias de 
Macedo. São Paulo: [s. n.], 1999. 4 p. Disponível em: https://bit.ly/2OTOANT. Acesso em: 25 
nov. 2019.

MARTINS FILHO, L. J. Tem azeite na botija?: A docência e o componente curricular ensino 
religioso nos anos iniciais do ensino fundamental. Florianópolis: Editora UDESC, 2011. 

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas 
da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.





|   145   |

ANAIS DE RESUMOS EXPANDIDOS  |  2018/2019

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM ESPAÇOS NÃO ESCOLARES: DE-
SAFIOS E POSSIBILIDADES

Gabriela Albanás Couto, Me1

Prof. Dra. Ione Ribeiro Valle, Dra.2 
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Este trabalho tem por objetivo discutir a Educação de Jovens e Adultos (EJA) em es-
paços não escolares, tendo em perspectiva o direito à educação. A discussão é atual e in-
sere-se no contexto da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis (RMEF), que tem como 
meta universalizar a alfabetização da população do município e vem buscando, nos últi-
mos anos, estratégias diferenciadas para tal. Destaca-se neste cenário o polo que atendeu 
a um grupo de recicladores, o “Reciclando Sonhos” – nome dado à iniciativa pelos próprios 
estudantes, trabalhadores da Associação de Coletores de Materiais Recicláveis (ACMR).

As reflexões aqui apresentadas são fruto de pesquisas que vem sendo desenvolvi-
das com grupos de catadores(as) de materiais recicláveis desde 2005 (COUTO; BIANCHETTI, 
2015; COUTO, 2012; COUTO, 20194). Estes estudos revelam que “existem diversas práticas 
letradas no cotidiano dos catadores, que produzem no interior das cooperativas uma cul-
tura própria, de valorização dos resíduos sólidos e de ressignificação social destes materiais 
outrora descartados pela população” (COUTO, 2017, p. 79). Propomos neste breve texto 
que as reflexões acerca da EJA em espaços não escolares partam do exemplo dos catado-
res, defendendo que este caso pode ser ampliado e universalizado para outros grupos em 
situação de vulnerabilidade social que se configurem como público potencial da EJA não 
escolar, guardadas as suas especificidades. 

Cabe ainda nestas palavras iniciais reconhecer que uma educação em espaços não 
escolares não é sinônimo de educação não formal. As iniciativas da EJA Florianópolis que 
acontecem fora de prédios escolares – em associações, organizações não governamentais, 
clubes de futebol e outras instituições parceiras – não deixam de ser, em si, escolares, no 
sentido de que guardam relação com a escola, são institucionalizadas, portanto, também 
formais, uma vez que inseridas em uma Rede de educação. Mas, por não acontecerem em 
1 Pedagoga, Mestre em Educação, doutoranda na linha de pesquisa Sociologia e História da Educação do Progra-
ma de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Catarina.

2 Doutora em Ciências da Educação pela Universidade René Descartes - Sorbonne (Paris V) - França. Pós-doutora 
pela École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Professora associada do Centro de Ciências da Educa-
ção da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Vinculada ao Grupo de Pesquisa Ensino e Formação de Edu-
cadores em Santa Catarina (GPEFESC/CNPq) e ao Laboratório de Pesquisas Sociológicas Pierre Bourdieu (LAPSB/
CNPq). Bolsista de Produtividade em Pesquisa - CNPq - Nível 1D.

3 Trecho da música Meu refrão, de Chico Buarque, 1965.

4 COUTO, Gabriela Albanás. Trajetórias sociais de catadores de materiais recicláveis em Florianópolis, SC: luta, tra-
balho e socialização em três gerações de uma família. Tese de Doutorado em andamento. Programa de Pós-gra-
duação em Educação – PPGE/UFSC, 2019.
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espaços escolares, acabam por obedecer a lógicas diferenciadas e possuem dinâmicas pró-
prias, que são o objeto de nossas reflexões neste trabalho.

De acordo com Haddad (2017), a escolarização no Brasil é um direito a ser conquis-
tado. A persistência do elevado contingente de jovens e adultos analfabetos, aliada aos 
“níveis insuficientes e desiguais de desempenho e conclusão do Ensino Fundamental” – 
realidade geradora dos altos índices de analfabetismo funcional5 – são dois dos fatores que 
expressam os desafios da educação pública brasileira. Se por um lado defende-se o direito 
à educação como acesso à escola pública, dada a especificidade e heterogeneidade dos 
sujeitos que compõem a EJA, torna-se imprescindível pensar em possibilidades de aten-
dimento também fora do ambiente escolar. Cabe destacar que a ideia de uma “educação 
não escolar” não nega o acesso à escola, tampouco a rechaça. O que se defende, ao propor 
possibilidades de atendimento não escolar na EJA é, ao contrário, a garantia do direito à 
educação como direito humano.

Além disso, considerar a EJA em espaços não escolares é também caminhar na di-
reção de uma educação como “um processo que se dá ao longo de toda a vida e que visa 
garantir possibilidades de desenvolvimento pessoal e coletivo” (HADDAD, 2017, p. 40). Para 
Arroyo, a EJA precisa ser vista também “como uma política de ação afirmativa de direitos 
coletivos sociais, historicamente negados” (ARROYO, 2005, p. 29). 

Em contexto diverso, Frochtengarten (2009), ao falar sobre a escolarização de adultos 
migrantes em São Paulo afirma que, para estas populações, o presente é “delicadamente 
arranjado e imerso em contradições” e que o por isso, seu futuro, aparecia-lhes fluido e fu-
gidio”, cheio de indefinições (FROCHTENGARTEN, 2009, p. 153). Traços comuns aos sujeitos 
diversos da EJA: catadores de materiais recicláveis, população em situação de rua, profissio-
nais do sexo, imigrantes, entre tantos outros. 

A política municipal de Educação de Jovens e Adultos que vem sendo desenvolvida 
em Florianópolis nos últimos anos visa a “levar a EJA aonde o povo está”6. Desta forma, 
compreende que há grupos sociais que não conseguem, por razões diversas, acessar à 
escola. Viabiliza-se, então, a criação de espaços educacionais nos quais o direito à edu-
cação destes grupos, na perspectiva de uma educação inclusiva e ao longo da vida, seja 
assegurado.

No caso específico dos catadores, ao considerar que o trabalho que realizam apresen-
ta uma complexidade interna, que se reflete na construção de sua identidade profissional 
e no desenvolvimento de uma cultura própria (COUTO, 2012), é possível colaborar com a 
construção de propostas educacionais que venham ao encontro das necessidades e expec-
tativas deste e de outros grupos sociais em situação de vulnerabilidade. 

 O Reciclando Sonhos foi um polo de educação de jovens e adultos vinculado à 
Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, que ofertou a EJA no primeiro e segundo seg-
mentos do Ensino Fundamental, de agosto de 2018 a julho de 2019, tendo certificado 15 
recicladores naquele período. Para a organização da proposta, foram consideradas as se-
guintes possibilidades: flexibilidade de dias e de horários e aulas no local de trabalho, como 
estratégias para garantir a frequência dos estudantes. Assim, as aulas aconteciam em uma 
5 De acordo com o Indicador de Alfabetismo Funcional (INAF/Instituto Paulo Montenegro/Ação Educativa) do ano 
de 2015, 27% da população brasileira pode ser considerada analfabeta funcional (CATTELI JR, 2017).

6 Alusão à canção Nos bailes da vida, de Fernando Brandt e Milton Nascimento.
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sala adaptada, anexa ao galpão de triagem de resíduos sólidos onde o grupo trabalha, três 
vezes por semana e por um período reduzido, de três horas-aula por noite. Esta organiza-
ção visa a ajudar o estudante trabalhador que precisa conciliar trabalho e estudo, além de 
família, lazer e vida social. O fato de as aulas acontecerem no local de trabalho também 
é avaliado positivamente por possibilitar a aproximação dos professores ao universo dos 
estudantes. 

Além da flexibilização de tempos e espaços e da organização de uma rotina esco-
lar fora da escola, adaptada à dada realidade, o currículo da EJA na Rede Municipal se 
mostrou apropriado para a educação de grupos específicos atendidos em espaços não 
escolares. A Pesquisa como Princípio Educativo, proposta pedagógica pautada na com-
preensão de que é possível o desenvolvimento de relações educativas que promovam 
aprendizagens por meio da busca cooperativa pelo conhecimento (BERGER; CARVALHO, 
2017), pode ser considerada um fator motivador para os estudantes do segundo seg-
mento. Uma vez que o trabalho com as pesquisas abarca os diferentes interesses e acolhe 
a diversidade do grupo, as aulas fogem à educação tradicional e tornam-se um espaço 
de rica troca entre todos, discentes e docentes, estabelecendo também relações mais 
democráticas e horizontais. Outra estratégia curricular da EJA em Florianópolis, a Hora 
de Produção Externa (HPE), repercute decisivamente para o sucesso da EJA não escolar. 
Isto porque a HPE, além de ser uma possibilidade de flexibilização da carga horária, uma 
vez que se trata de produções textuais realizadas fora da sala de aula, ainda atua como 
incentivo à produção textual. No caso acompanhado, os estudantes utilizavam a HPE so-
bretudo para realizar uma “escrita de si”, em que faziam o exercício de colocar no papel 
suas histórias de vida, as alegrias e dificuldades cotidianas, suas descobertas e sonhos.

Por outro lado, a EJA em espaços não escolares encerra desafios. Acreditamos que o 
principal deles está na formação de professores para a atuação nestes espaços. Se a pers-
pectiva da RMEF é continuar seguindo esta linha de trabalho, é fundamental que na forma-
ção continuada sejam discutidos estes limites e possibilidades da EJA em espaços diferen-
ciados do espaço escolar. Além disso, torna-se imprescindível aos professores e gestores 
conhecer as especificidades do público atendido. A organização da rotina, uma vez que 
foge ao modelo escolar, também é outro ponto a ser considerado, uma vez que cada um 
destes grupos atendidos traz consigo demandas próprias. 

Em relação às políticas públicas educacionais para a oferta de EJA pensada no forma-
to discutido neste texto, cabe destacar como desafio a manutenção da oferta permanente, 
de modo a consolidar estas iniciativas, evitando que tenham apenas formato de “projeto”, 
datado para terminar. Deste modo, garantir políticas de permanência estudantil, tais como 
material escolar, mobiliário apropriado, lanche, transporte escolar etc. é de suma importân-
cia para a consecução de uma EJA realmente justa e inclusiva.

 Levar a EJA até onde o povo está, criando oportunidades educacionais em espaços 
não escolares, é reconhecer as condições de exclusão de seu público, que muitas vezes 
nem sequer sente-se autorizado a frequentar o ambiente escolar. Assim, corroborar-se-á o 
pensamento de Haddad quando defende uma Educação de Jovens e Adultos como uma 
“ação afirmativa para a superação das desigualdades que, como vimos, é a única forma de 
se alcançar o desenvolvimento tido como liberdade” (HADDAD, 2017, p. 41).
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RESUMO

Relato a pesquisa Tecnologias da Informação e Comunicação na Formação Inicial do Profes-
sor de Música: Um Estudo Sobre o Uso de Recursos Tecnológicos por Estudantes de Licen-
ciatura em Música no Estado de Santa Catarina. Apresentei esta pesquisa para obtenção do 
grau de mestre, ao Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade do Estado de 
Santa Catarina, no ano de 2010. Busquei compreender como os estudantes do último ano 
de três cursos de graduação em música existentes no Estado de Santa Catarina relacionam 
as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) no seu processo formativo, consideran-
do os aspectos legais e curriculares para a formação docente nos cursos de Licenciatura em 
Música. O campo de estudos ficou delimitado em três instituições de ensino superior que 
possuíam formandos em música no ano de 2009. Procurei identificar ligações do fazer mu-
sical envolvendo TIC com a prática docente do futuro licenciado. A metodologia qualitativa 
utilizada, envolveu quatro instâncias: a) análise de documentos dos cursos estudados; b) 
um estudo exploratório; c) a moderação de um grupo virtual de discussões, e d) a realiza-
ção de entrevistas com os docentes de disciplinas relacionadas com as TIC. Os resultados 
demonstraram que o uso destas ferramentas ocorria nas diferentes etapas da formação 
docente.

Palavras-chave: Tecnologias de Informação e Comunicação. Formação Docente. Educação 
Musical. 

Orientei o foco do estudo para entender a inserção das Tecnologias da Informação 
e Comunicação (TIC) na formação inicial do professor de música, utilizando o referencial 
teórico para interpretar aspectos como: a) Tecnologias da Informação e Comunicação; b) 
formação de professores, e c) currículo. Além de discutir conceitos oriundos da literatura 
referenciada, procurei revisar os aspectos legais e regulatórios dos cursos de formação de 

1 Possui graduação em Educação Artística com Habilitação em Música pela Universidade do Estado de Santa Cata-
rina (2003). Mestre em Música pelo Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade do Estado de Santa 
Catarina (2010). E-mail: bandacarona@yahoo.com.br

2 Bacharel em Composição e Regência pela Faculdade de Artes Alcântara Machado - SP (1981), Mestre em Música 
(Educação Musical) pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1990) e Doutor (Ph D) em Educação Musi-
cal pelo Royal Melbourne Institute of Technology - RMIT University, Melbourne, Austrália (2003). Pós-doutorado 
realizado junto ao Centro de Investigação em Psicologia da Música e da Educação Musical - CIPEM, no Instituto 
Politécnico do Porto, em Portugal (2011-2012). Email: sergio.figueiredo.udesc@gmail.com
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professores em nível superior vigentes no período de realização da pesquisa: a resolução 
CNE/CP 1/2002 – que institui diretrizes curriculares para os cursos superiores de formação 
de professores para a Educação Básica; a resolução CNE/CES 2/2004 – que dispõe sobre 
as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Música, e a resolução CD/
FNDE 34/2005 – que estabelece critérios e procedimentos para a execução de cursos de 
licenciatura para professores dos anos finais do ensino fundamental ou do ensino médio 
em exercício nas redes públicas, na modalidade de Educação a Distância. Estas diretrizes 
legais são unânimes em indicar a necessidade de inclusão da problematização sobre as 
TIC e sobre tecnologia nos cursos superiores de formação de professores para a Educação 
Básica. Na resolução CNE/CES 2/2004 a tecnologia é referenciada enquanto ‘dimensão’, o 
que remete para uma abordagem ampla e abrangente sobre o tema. A resolução CD/FNDE 
34/2005 aponta a necessidade de formar professores aptos enquanto leitores nos meios 
digitais, bem como produtores de cultura digital. 

Delimitei as TIC aos aparelhos eletrônicos digitais de processamento de informação 
e de acesso à rede mundial de computadores, com base em autores que discutem a inser-
ção destas tecnologias no contexto da chamada ‘sociedade da informação’, como Caste-
lls (1996, 2003) e Lévy (2000, 2005). Para estes autores, o desenvolvimento tecnológico é 
determinado socialmente enquanto resultado da ação humana. Desta forma, a metáfora 
do ‘impacto’ das TIC na atividade social deve ser descartada pois o desenvolvimento tec-
nológico não pode ser considerado social determinante. Pensar desta forma é ocultar os 
verdadeiros interesses por detrás do desenvolvimento de novas tecnologias. A tecnologia 
não constitui um elemento exterior ao processo social, mas sim, é fruto da própria organi-
zação da sociedade. Tecnologias de informação e comunicação eletrônicas e digitais estão 
em desenvolvimento desde a segunda metade do século XX, havendo se popularizado a 
partir da década de 1970. Desta forma, a sociedade ainda se encontra no processo das 
transformações sociais desencadeado com o desenvolvimento tecnológico. Este processo 
ocorre desigualmente em diferentes partes do mundo e as diversas atividades profissionais 
se adaptam singularmente a estas tecnologias (BRASIL, 2000; CASTELLS, 2003). Procurei 
apoiar outro ponto do referencial teórico (formação de professores) em Perrenoud e cola-
boradores (2001) e Perrenoud e Thurler (2002), para os quais uma postura crítica e reflexiva 
se faz necessária para a prática docente frente às mudanças sociais que afetam o modo de 
ensinar e aprender. A aproximação entre a formação docente e o ambiente real onde os 
professores licenciados irão atuar é requisito para formar o profissional com este perfil. A 
integração dos diversos saberes que constituem as disciplinas presentes no currículo deve 
orientar-se para o desenvolvimento de habilidades e competências. 

Compreender a inserção das TIC nos currículos dos cursos de licenciatura constitui o 
terceiro ponto do referencial teórico da pesquisa. Para a análise dos currículos dos cursos 
que compuseram o campo de estudos, utilizei autores das chamadas teorias curriculares: 
Moreira e Silva (2002), Silva (2009), Apple (2002, 2009), Sacristán e Gómez (1998) e Sacristán 
(2000). Neste sentido, investigar a inserção das TIC na formação universitária do professor 
de música em três instituições de ensino superior do Estado de Santa Catarina foi o objeti-
vo geral. Identificar aspectos ligados ao fazer musical envolvendo TIC na prática musical e 
investigar se e como as competências adquiridas são aplicadas nas diferentes etapas da for-
mação inicial do professor de música compuseram os objetivos específicos. Cursos de for-
mação inicial de professores de música na modalidade presencial são oferecidos no Estado 
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de Santa Catarina pela Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB); Universidade 
do Estado de Santa Catarina (UDESC); Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC), e 
Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). Ainda havia, no período da pesquisa, três polos do 
programa Pró-Licenciaturas, do Ministério da Educação (MEC), coordenado pela Universi-
dade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em colaboração com a UDESC e as prefeituras 
de São Bento do Sul, Canoinhas e Itaiópolis, locais em que um curso de Licenciatura em 
Música na modalidade Educação a Distância (EAD) era oferecido. O curso de Arte-Educa-
ção com habilitação em Música, oferecido pela Universidade do Planalto Catarinense (UNI-
PLAC), e o curso de Licenciatura em Música do Programa Pró-Licenciaturas do MEC, não 
compuseram o nosso campo de estudos por não possuírem turmas cursando o último ano 
em 2009. Esta escolha considera como um dos objetivos específicos compreender a aplica-
ção das habilidades referentes às TIC em diferentes etapas da formação inicial do professor 
de música. Desta forma, os formandos puderam contribuir para um recorte que abarcasse 
toda a integralização dos currículos dos cursos que compuseram o campo de estudos. 

O desenho metodológico envolveu quatro instâncias. Iniciei por uma análise dos do-
cumentos oficiais das instituições de ensino que compuseram o campo de estudos, espe-
cialmente da matriz curricular. Realizei um estudo exploratório aplicando um questionário 
aos estudantes do último ano dos cursos estudados. O questionário foi dividido em quatro 
seções: a) Dados Gerais; b) Estágio Docente; c) Experiência Profissional, e d) Uso de Tecno-
logias da Informação e Comunicação. Monitorei por dois meses um grupo virtual de dis-
cussões criado mediante autorização assinada pelos participantes no momento da aplica-
ção do estudo exploratório. Por fim, entrevistei a todos os docentes das disciplinas do eixo 
tecnológico do currículo dos cursos estudados realizadas em 2009. As entrevistas foram 
divididas em quatro eixos: a) formação; b) disciplina(s); c) alunos, e d) curso. A interpretação 
dos dados foi feita por meio da análise temática de conteúdo. Neste tipo de procedimento, 
se deve superar a análise de frequência e o alcance apenas descritivo das falas. Efetuando 
inferências, o pesquisador aprofunda a análise dos dados. Estas devem considerar premis-
sas aceitas em outros estudos sobre o assunto pesquisado (GOMES, 2007). 

Separei os dados em unidades de registro que foram categorizadas diferentemente 
para cada etapa do trabalho de campo. Na análise da grade curricular dos cursos foi neces-
sário criar uma categorização para as disciplinas do eixo tecnológico. Ao analisar todas as 
alterações curriculares vigentes durante o ano de 2009 nas instituições que compuseram o 
campo de estudos, consegui chegar a três categorias de disciplinas relacionadas às TIC: A) 
disciplinas dedicadas a estudos introdutórios e sensibilização sobre o uso de tecnologias 
específicas para música e ao estudo da editoração de partituras; B) disciplinas orientadas 
ao estudo das técnicas e procedimentos de gravação com suporte digital e das aplicações 
relacionadas ao protocolo MIDI, e; C) disciplinas que objetivam problematizar a inserção 
das TIC na educação. Disciplinas da categoria A estão presentes no currículo das três ins-
tituições estudadas. As disciplinas da categoria B são oferecidas apenas por duas das três 
instituições. Na categoria C, foi encontrada apenas uma disciplina entre todos os três cur-
sos investigados. Nos currículos vigentes durante a realização da pesquisa a maior carga 
horária obrigatória em disciplinas do eixo tecnológico (150 horas/aula) estava na alteração 
curricular de 2008 do curso de Licenciatura em Música da UNIVALI e a maior carga optativa 
(468 horas/aula) na alteração curricular de 2008 do curso de Licenciatura em Música da 
UDESC. 
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No estudo exploratório foi possível perceber a grande importância atribuída pelos 
estudantes à pesquisa e busca de conteúdos na rede mundial de computadores, confir-
mando o resultado do ENADE 2006, onde a Internet aparece como a segunda fonte de 
informações mais utilizada pelos estudantes dos cursos de graduação em música (BRASIL, 
2006). As seguintes habilidades foram apontadas como importantes ao educador musical 
no contexto da ‘sociedade da informação’: a) acompanhar a inovação tecnológica da área 
de música; b) conhecer programas de cunho musical; c) saber manusear os equipamentos; 
d) saber pesquisar na rede mundial de computadores; e) saber produzir materiais didáticos 
com auxílio de TIC; f ) saber utilizar os recursos no ensino de música, e g) ser um facilitador 
para o acesso às TIC pelos alunos. A habilidade considerada menos importante foi saber 
selecionar conteúdos. Para as teorias curriculares, contrariamente ao aferido, o currículo é 
pois, justamente, uma seleção de conteúdos (SILVA, 2009). Os autores das teorias críticas 
do currículo relacionam a organização social e a organização curricular. Silva (2009) lembra 
que é o conceito de hegemonia que permite compreender o currículo como um campo 
contestado, onde a classe dominante empreende um contínuo trabalho de convencimen-
to ideológico. Para Sacristán e Gómez (1998), os conteúdos são decididos por agentes ex-
ternos fora da escola, naquilo que consideram a divisão do trabalho escolar entre os que 
‘pensam’ e os que ‘executam’ o currículo. Deste modo, a habilidade de saber selecionar con-
teúdos deve considerar de forma crítica e reflexiva a abundância de informação disponível 
na rede mundial de computadores (BRASIL, 2000; CASTELLS, 2003; BRANT, 2008). 

A etapa do grupo virtual de discussões não aconteceu de acordo com o esperado. Na 
época, grupos virtuais de discussão por correio eletrônico eram utilizados pois serviços, 
hoje populares de mensagem instantânea, ainda não existiam. De qualquer forma, o grupo 
ficou restrito a participação de apenas um dos inscritos, praticamente. Os dados obtidos 
não foram descartados, mas não puderam ser considerados suficientemente representa-
tivos. Realizei, ao todo, seis entrevistas. Ao confrontá-las com as teorias críticas do currícu-
lo, há uma relação entre a disposição de recursos materiais e humanos e oferecimento de 
oportunidades iguais a todos. Destaca-se que todos os cursos falharam neste ponto. Como 
exemplo, na dificuldade para dispor equipamentos e/ou softwares específicos a todos os 
estudantes em algumas disciplinas. Muitas vezes os estudantes deviam levar seu próprio 
laptop para as aulas. Para Apple (2005), quando o Estado (ou a mantenedora que cobra 
pelo oferecimento do curso) falha em prover os recursos necessários para a implementação 
do currículo, dá um passo na direção dos mais favorecidos. Não havendo computadores 
para todos os alunos, aquele que possui o equipamento em casa é favorecido em seus 
estudos. Os que possuíam laptop para levar para as aulas acompanhavam os exercícios 
diretamente no software, os demais apenas tomavam notas. Também foi possível detectar 
a preferência pelos programas de computador mais utilizados no ambiente profissional 
de produção musical. É preciso apontar sobre este critério de escolha: a) relaciona-se com 
as teorias tradicionais do currículo, pois estas aceitam os padrões socialmente estabeleci-
dos passivamente; b) ao escolher os programas de computador já conhecidos, prioriza-se 
o capital cultural (BOURDIEU, 2007) de alguns em detrimento dos que não dominam estas 
tecnologias; c) evidencia-se um choque com a política estatal vigente à época que priori-
zava o uso dos chamados softwares livres (SILVEIRA, 2004); d) aceita-se o uso de programas 
de computador e de tecnologias produzidas sem a participação de Educadores Musicais, 
especialmente os produzidos pela indústria do software. 
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Também é preciso destacar entre os resultados que obtive, a percepção do uso res-
trito da rede mundial de computadores. A rede era utilizada, na vigência deste estudo, de 
acordo com as respostas obtidas, basicamente para a busca de materiais e pesquisa de 
conteúdos. Todo o potencial referente à constituição de comunidades virtuais e a troca de 
arquivos foi pouco explorado. Estes espaços poderiam contribuir significativamente para 
a construção e intercâmbio de conhecimentos. Em relação ao primeiro objetivo específi-
co, identificar aspectos relacionados ao fazer musical envolvendo TIC na prática musical e 
pedagógica efetuada pelos estudantes de música nos cursos que compuseram o campo 
de estudos, foi possível encontrar usos diversificados das tecnologias. É possível afirmar, 
na proporção deste estudo, que as competências relacionadas ao uso de TIC são aplicadas 
nas diferentes etapas da formação inicial do professor de música. Alguns conhecimentos 
são inclusive considerados necessários para a própria realização destes cursos. Pude elen-
car diversas mudanças no fazer musical envolvendo as TIC: o surgimento de novos instru-
mentos baseados na tecnologia digital, a convergência entre mídias e técnicas diferentes, 
a possibilidade de produzir música digitalizada em qualquer local, a constituição de novos 
hábitos de consumo ligados à música e a importância de outros meios de difusão de mú-
sica (BORGES, 2010). Assim, ainda é preciso aprofundar o entendimento do uso das TIC na 
construção de conhecimento nestes cursos de licenciatura. Acredito que as três categorias 
de análise de currículo a que cheguei durante o desenvolvimento desta pesquisa podem 
ser adaptadas para análise e construção de currículos para a Educação Básica. É importante 
perceber que a inserção curricular das TIC não constitui um bloco único e homogêneo, mas 
que há especificidades no uso e estudo destas tecnologias que precisam ser observadas no 
momento de discussão e construção do currículo. Também é preciso investigar como se dá 
a aplicação das TIC na vida profissional do egresso. Observei que os futuros professores re-
produzem na sua prática de estágio profissional o modo como as tecnologias compuseram 
a sua própria formação. Desta forma, problematizar a aplicação das TIC na formação inicial 
do professor de música é fundamental para promover a crítica e a reflexão sobre estas tec-
nologias no espaço da academia e da escola. 

REFERÊNCIAS BIBILOGRÁFICAS

APPLE, M. W. Repensando ideologia e currículo. In: MOREIRA, Antonio Flávio Barbosa; 
SILVA, Tomaz Tadeu da (org.). Currículo, cultura e sociedade. São Paulo: Cortez, 2002.

_______. Para  além da lógica do mercado: compreendendo e opondo-se ao neoliberalis-
mo. Rio de Janeiro: DP&A, 2005.

BORGES, G. A. Tecnologias da Informação e Comunicação na formação inicial do professor 
de música: um estudo sobre o uso de recursos tecnológicos por estudantes de licenciatura 
em música no Estado de Santa Catarina. Dissertação de mestrado. Universidade do Estado 
de Santa Catarina. Programa de Pós-Graduação em Música. Florianópolis, 2010.

BOURDIEU, P. O poder simbólico. 10. ed. Rio de Janeiro: Bertrand, 2007.

BRASIL. Ministério da Ciência e Tecnologia. Sociedade da Informação no Brasil. Livro verde. 
Brasília: MCT, 2000.

_______. Ministério da Educação. Resolução CNE/CP 1/2002, de 18 de fevereiro de 2002. 



|   154   |

PROGRAMA REDE DE SABERES  |  POLO UAB

Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Bá-
sica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Diário Oficial da União, 
Brasília, Seção 1, p. 31, 9 abr. 2002. Republicada por conter incorreções no D.O.U, Seção 1, 
p. 8, 4 mar. 2002.

_______. Ministério da Educação. Resolução CNE/CES 2/2004, de 8 de março de 2004. 
Aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Música e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, Seção 1, p. 10, 12 mar. 2004.

_______. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. SINAES – 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. ENADE – Exame Nacional de Desem-
penho dos Estudantes / 2006: relatório síntese. Música. Brasília: INEP, 2006.

_______. Ministério da Educação. Resolução CD/FNDE 34/2005, de 9 de agosto de 2005. 
Estabelece os critério e os procedimentos para a apresentação, seleção e execução de pro-
jetos de cursos de licenciatura para professores em exercício nas redes públicas nos anos/
séries finais do ensino fundamental e/ou no ensino médio, na modalidade de educação a 
distância. Disponível em <portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/proli_res34.pdf>. Acesso 
em dezembro de 2009.

BRANT, J. O lugar da educação no confronto entre colaboração e competição. In: PRETTO, 
Nelson De Luca; SILVEIRA, S. A. (org.). Além das Redes de Colaboração: Internet, diversida-
de cultural e tecnologias do poder. Salvador: EDUFBA, 2008.

CASTELLS, M. Fluxos, Redes e Identidades: Uma Teoria Crítica da Sociedade Informacional. 
In: CASTELLS, M.; FLECHA, R.; FREIRE, P; GIROUX, Henry; MACEDO, D.; WILLIS, P. Novas Pers-
pectivas Críticas em Educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.

_______. A Galáxia da Internet: reflexões sobre a Internet, os negócios e a sociedade. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.

GOMES, R. Análise e interpretação de dados de pesquisa qualitativa. In: MINAYO. Maria 
Cecília de Souza (org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 26. ed. Petrópolis: 
Vozes, 2007.

LÉVY, P. Cibercultura. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2000.

_______. O que é o virtual? São Paulo: Editora 34, 2005.

MOREIRA, A. F.; SILVA, T. T. (org.). Currículo, Cultura e Sociedade. 6. ed. São Paulo: Cortez, 
2002.

PERRENOUND, P.; PAQUAY, L.; ALTET, M.; CHARLIER, E. Formando professores profissionais. 
Quais estratégias? Quais competências? 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2001.

PERRENOUD, P.; THURLER, M. G. (org.). As competências para ensinar no Século XXI. São 
Paulo: Artmed, 2002.

SACRISTÁN, J. G. O currículo: uma reflexão sobre a prática. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 
2000.

SACRISTÁN J. G.; GÓMEZ, A. L. P. Compreender e transformar o ensino. 4. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 1998.



|   155   |

ANAIS DE RESUMOS EXPANDIDOS  |  2018/2019

SILVA, T. T. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. 3. ed. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2009.

SILVEIRA, S. A. Software Livre: a luta pela liberdade do conhecimento. São Paulo: Perseu 
Abramo, 2004.





|   157   |

ANAIS DE RESUMOS EXPANDIDOS  |  2018/2019
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RESUMO

Este texto é um recorte de pesquisa de mestrado, que pressupõe a complexidade do 
brincar e da música estarem presentes no cotidiano da educação básica. Entende-se a 
escola como um espaço privilegiado para contribuir com a formação cultural das crianças 
especialmente em um momento em que as artes e as comunicações (SANTAELLA, 2005) 
convergem e desobedecem as fronteiras culturais. O ensino de música na escola básica no 
Brasil ainda se justifica por valores, funções e argumentos bastante variados.  Porém, para 
refletirmos sobre o ensino de música nas escolas, os documentos que se relacionam com o 
ensino de artes são as principais fontes. Desta forma, a partir da obrigatoriedade do Ensino 
de Música na Educação Básica do País -Lei 11.769/2008- e do Parecer CNE/CEB-n.4 tornou-
-se urgente estudar as possibilidades e os limites dos trabalhos em parceria. A pesquisa 
constou em assistir 49 horas/aulas com um educador musical durante o 2º semestre de 
2009; 25 horas/aulas com professora de sala (pedagoga) no 1º semestre de 2010 e com 
entrevistas semiestruturadas com o educador musical e com mais 9 pedagogas. 

Palavras-chave: Música. Ensino Fundamental. Parceria. Mídia.

OS DOCUMENTOS E A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA FORMAÇÃO MUSICAL DAS 
CRIANÇAS

Em 20 de dezembro de 1996, foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional- LDB- Lei nº 9.394/96, que realizou modificações, dividindo a educação escolar 
em: Educação Básica e Educação Superior, estabelecendo que “o ensino da arte constituirá 
componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a pro-
mover o desenvolvimento cultural dos alunos” (BRASIL, 1996, artigo 26).

Em 1997, o Ministério da Educação- MEC iniciou a apresentação dos Parâmetros Cur-
riculares Nacionais- PCN, que formalmente não têm um caráter obrigatório, mas que se 
configuram em uma orientação oficial para a prática pedagógica, servindo inclusive como 

1 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Catarina – PPGE/
UFSC. Mestrado em Educação na Universidade Federal de Santa Catarina. Professora efetiva em Artes/Música na 
Rede Municipal de Florianópolis. E-mail: gislenenatera@gmail.com

2 Professora titular da Universidade Federal de Santa Catarina. Atua no Programa de Pós-Graduação em Educação 
na linha Educação e Comunicação. Tem Doutorado em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo e 
Pós-Doutorado no Programa de Educação Urbana da City University of New York e no Programa de Pós-Graduação 
em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E-mail: gilka@floripa.com.br
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referência para a avaliação das escolas. A partir da Lei 9394/96 e dos PCNs, a designação 
Educação Artística foi substituída pelo termo Arte, sugerindo desta forma, o fim da prática 
polivalente. Os PCN’s são divididos em 10 volumes, sendo o 6º volume o da área de Arte.  
Nele são propostas quatro modalidades artísticas: Artes Visuais, Música, Teatro e Dança.

Em 18 de agosto de 2008, foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Lei 
11.769/2008 que altera a Lei nº 9.394/96, estabelecendo que “A música deverá ser conteúdo 
obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular de que trata o § 2o deste artigo”, 
ou seja, o ensino da arte. (BRASIL, 2008, parágrafo 6). Porém, o responsável pelo seu ensino 
nas escolas não é necessariamente o profissional licenciado em Música.

Ainda neste mesmo ano, surge o Parecer CNE/CEB nº 4/2008 (parágrafo10, p. 2-3, gri-
fos do documento) que defende e ressalta a necessidade de que os “professores de áreas 
específicas, especialmente no caso da Educação Física e de Artes, devem estar prepara-
dos para planejar adequadamente o trabalho com crianças de seis, sete e oito anos”) e 
a perspectiva de trabalhos cooperativos também é valorizada explicitamente no Parecer 
CNE/CEB nº 4/2008 (parágrafo 11, p. 3, grifos do documento) que orienta que os profes-
sores “preferentemente, licenciados em Pedagogia ou Curso Normal Superior, devem 
trabalhar de forma inter e multidisciplinar, admitindo-se portadores de curso de licen-
ciatura específica apenas para Educação Física, Artes e Língua Estrangeira Moderna”. 

No contexto da escola, a música pode estar presente via professor especialista ou 
através dos professores de referência. Buscou-se então entender a importância do brincar 
na infância. Borba (2007) afirma que para garantir a experiência do brincar como cultu-
ra, precisamos centrar “a ação pedagógica no diálogo com as crianças e os adolescentes, 
trocando saberes e experiências, trazendo a dimensão da imaginação e da criação para a 
prática cotidiana de ensinar e aprender” (BORBA, 2007, p. 44).

Kishimoto (1999) apresenta quatro possibilidades do brinquedo: Brinquedo educati-
vo, Brincadeiras tradicionais infantis, Brincadeiras de faz de conta e Brincadeiras de cons-
trução. O Brinquedo educativo (ou jogo educativo) é aquele que possui fins pedagógicos. 
São considerados, por exemplo, o quebra-cabeça, noções de sequência, tabuleiro, móbiles, 
brincadeiras envolvendo músicas, danças, expressão motora entre outras.

As Brincadeiras tradicionais infantis são aquelas filiadas à cultura popular. São associa-
das à cultura não oficial, desenvolvidas de modo oral e não cristalizadas, ou seja, são trans-
mitidas de geração em geração, sendo que algumas brincadeiras mantêm suas estruturas 
iniciais, enquanto outras se modificam e recebem novos conteúdos, sem deixar de garantir 
a presença do lúdico, da situação imaginária. Entre muitas se encontram a amarelinha, o 
pião e as parlendas.

As Brincadeiras de faz de conta também são conhecidas como simbólicas. São aquelas 
em que mais se evidencia a situação imaginária. Aparecem nestas brincadeiras o mundo 
social, a família, os pares e o currículo apresentado pela escola. “É alterando o significado de 
objetos, de situações, é criando novos significados que se desenvolve a função simbólica, o 
elemento que garante a racionalidade ao ser humano” (KISHIMOTO, 1999, p. 39-40). 

As Brincadeiras de construção “são consideradas de grande importância por enrique-
cer a experiência sensorial, estimular a criatividade e desenvolver habilidades da criança” 
(KISHIMOTO, 1999, p. 40). Neste caso, seriam brincadeiras onde a criança deve experimen-
tar “o fazer”. Ela deve ser estimulada a partir de algum material físico ou sonoro a criar novos 
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brinquedos, jogos, objetos e regras. É o espaço para que a criança organize suas ideias, 
realize um planejamento para a construção do mesmo e construa algo funcional, palpável, 
concreto. Um bom exemplo seria a composição musical com diferentes possibilidades de 
arranjos, inclusive com a utilização de instrumentos alternativos. 

Brito (2003), da área de educação musical, discorre sobre os aspectos fundamentais 
da arte, interligando música, educação e educação musical. Ressalta que as parlendas e os 
brincos são as brincadeiras rítmico-musicais com que os adultos entretêm e animam os be-
bês e as crianças. Dessa forma, a autora afirma que as parlendas são as brincadeiras rítmicas 
com rima e sem música, e os brincos são, geralmente, cantados (com poucos sons), envol-
vendo também o movimento corporal (cavalinho, balanço...) e que junto com os acalantos, 
essas costumam ser as primeiras canções que intuitivamente cantamos para os bebês e 
crianças menores.

Delimita-se então como problemática desta pesquisa a necessidade da presença dos 
professores de música nos anos iniciais do Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal 
de Florianópolis e as possibilidades de eles atuarem de forma articulada com os professores 
de sala, em prol da presença significativa da música na produção cultural das crianças.

A ESCOLA ALFA, O PROFESSOR DE MÚSICA, AS PEDAGOGAS E A PRÁTICA MUSICAL 

A escola Alfa situa-se em um bairro no sul da Ilha de Santa Catarina, em Florianópolis. 
Segundo o PPP (2009), a escola foi criada em 1992. A comunidade atendida pela escola tem, 
em sua maioria, renda familiar entre um e três salários mínimos, ou sobrevive de auxílio-go-
verno, moram em casas próprias que não possuem rede de esgoto, e muitos ainda recebem 
água da cachoeira. As maiores famílias são as que vivem em condições mais precárias. (PPP, 
p. 8). Há muitas famílias chefiadas pela mãe, conforme pesquisa sócio-econômica-cultural 
realizada pela escola.  

Nos anos de 2009 e 2010 a música esteve, de forma experimental, institucionalmente 
presente através do professor de música apenas em duas escolas dos anos iniciais na RME 
de Florianópolis, sendo uma delas a escola Alfa3 com o professor Paulo4.

Além das aulas de música no currículo, a escola Alfa ofereceu no contraturno Artes 
Plásticas, Dança, Futebol, Capoeira e Orquestra em 2009 e violino, violoncelo, circo colégio, 
atletismo, crochê, vagonite e capoeira aos sábados em 2010. 

Por um lado, temos Paulo5 que é professor com Licenciatura em Música formado pela 
Universidade do Estado de Santa Catarina- UDESC. Paralelamente, trabalhou 4 anos e meio 
de técnica vocal e depois viveu um ano na Alemanha, dedicando-se ao estudo técnico, pois 
queria “virar cantor lírico”. 

Paulo valorizou muito os professores universitários que trouxeram a compreensão e 
o conhecimento associados à prática musical e deixou registrado sua boa lembrança da 
professora Viviane Beineke e Sergio Freitas pela elaboração do material didático que ainda 

3 Pseudônimo da escola para preservar anonimato de seus professores.

4 Pseudônimo escolhido pelo sujeito.  Entrevista Exploratória realizada em 17-06-2009.

5 Alguns dados mais específicos do professor Paulo não serão oferecidos para se manter o sigilo, visto que a área 
de música consta de poucas pessoas. 
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utiliza em sua prática musical. Vale ressaltar que Paulo era jovem, professor substituto na 
Rede Municipal e não tinha mais que cinco anos de experiência profissional. 

Por outro lado, tínhamos 9 professoras dos anos iniciais, sendo 8 professoras Pedago-
gas e 1 professora de Geografia. Entre elas, apenas 1 teve aula de música em sua formação. 
Tínhamos 1 professora que estava em seu primeiro ano de prática pedagógica e as outras 
entre 8 e 25 anos de carreira.  Apenas 5 delas haviam feito especialização. Dentro desta rea-
lidade as práticas musicais foram quase inexistentes no contexto de minhas observações.

Porém, nas entrevistas, quando perguntei sobre a música estar em seu planejamento, 
Clara (p.3) afirmou que a música “faz parte do seu planejamento”. Outras disseram que uti-
lizam “aquela música básica, [selo] Palavra Cantada, [...] que tem lenda, parlenda (Lisa, p. 3) 
ou que a usam para “ajudar na produção textual deles” (Ana, p. 2). De qualquer forma, todas 
se referem à música com a função de auxiliar a alfabetização, não aparecendo referência 
alguma à música por si só, ou pelo seu valor estético. 

Em entrevista, Paulo (19-04-2010, p. 4) demostrou medo de que a oferta de uma dis-
ciplina de formação musical nos cursos de Pedagogia tirasse a disciplina de Arte/Música da 
responsabilidade do educador musical.

Já as professoras não só acreditam que é muito importante possibilitar aulas de mú-
sica com o especialista nos anos iniciais como acham que “uma aula [por semana] é muito 
pouco!” (Rosa, p. 3). Baseadas nas experiências que suas crianças estão tendo, garantem 
que a música serve para: “auxiliar a concentração [...e de] compartilhar algumas coisas 
com os outros” (Ana, p. 2); “desenvolver o hábito de ouvir, de poder discriminar os sons, de 
perceber o toque do corpo, os barulhinhos, os sons” (Jane, p. 4); a “memorização, atenção” 
(Rosa, p. 3); que o professor especialista possa “traz [er] outras culturas, [...] trabalha[r] a 
voz” com eles (Camila, p. 3); enfim, porque “amplia o nível de conhecimento das crianças” 
(Paula, p. 4).

Contraditoriamente, em outros momentos, as professoras sugerem que a presença 
do professor especialista fragmenta os saberes e tira delas a responsabilidade, o interesse e 
o empenho em incluir a música em seus planejamentos.

Segundo elas, normalmente as professoras dos anos iniciais apresentam dificuldade 
em trabalhar a música no seu planejamento porque sentem “falta da formação” especializada 
(Amanda, p. 2) e acabam trazendo sempre as “músicas que a gente sabe de quando era crian-
ça, música que todo mundo canta, cantiga de roda” (Paula, p. 4). Desta forma, as professoras 
garantiram que a prática pedagógico-musical das professoras dos anos iniciais que não tive-
ram música na sua formação “não passa de conhecimentos além do senso comum” e que por 
isso acabam se desestimulando e não percebendo interesse da parte das crianças. 

Paulo afirma que na sua prática percebe uma grande diferença entre os alunos que 
realizam aulas de música na escola com o especialista, e os alunos que vêm de outras esco-
las onde não tiveram aula de música, apresentando esses últimos “grande dificuldade em 
aprendizagem”.   

Através das entrevistas contatou-se que a vivência/experiência das professoras com 
as mídias é que contribui ou não para que as crianças tenham a possibilidade de manusear 
esta ou outra mídia. A maioria das professoras disse não dar espaço para as crianças traze-
rem músicas de casa, ou músicas da “mídia”, a não ser “nas festas de aniversário” (Amanda, p. 
3). Quando trazem, são “só essas daí do rebolation da vida!” (Paula, p. 7). 
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Diferentemente de todas, Camila (p. 4-5) afirmou que “eles trazem muito as músicas 
que estão na mídia... bastante!”. Segundo ela, depois da brincadeira “a gente dá um norte” 
e “às vezes, tem que ir trabalhando essas músicas assim, ó... com cuidado, porque são músi-
cas que têm apelação muito forte, né... tipo assim... créu... essas coisas assim.” Para a profes-
sora este trabalho ou estas conversas são necessárias porque as crianças “não sabem alguns 
significados” e também “porque tem pai que vem reclamar, né, e [também] saber porque a 
gente está trabalhando isso”. Camila ajuda a pensar que há profissional capaz de se arriscar 
em assuntos que não dominam em nome de buscar entender o contexto em que a criança 
se mostra envolvida.

Paulo afirma que não possuir tempo para trabalhar ou oportunizar músicas das mí-
dias trazidas pelas crianças. Explica que um conteúdo sempre está amarrado em outro, não 
cabendo músicas de outros contextos.  Para Paulo, discutir a qualidade das músicas é bem 
complicado. Acredita que é de má qualidade “aquilo de te desvaloriza enquanto ser huma-
no, que te agride, aquelas músicas que fazem você deixar de ser humano e passar a ser um 
objeto de prazer”. Paulo nunca foi orientado para saber lidar com este assunto, mas acha 
que “deveríamos trabalhar” este tipo de música também. 

Quanto às escolhas musicais, as professoras disseram que música de ‘boa qualidade’ 
é aquela que está em um contexto bem real e tem mensagem (Paula, p.7), que tem bom 
conteúdo e boa autoria (Rosa, p.4), ou seja, que sugere boas atitudes (Isabelly, p.10). Música 
de ‘má qualidade’, por sua vez, é aquela que enaltece a violência e que sugere que tem que 
pegar e estuprar mulher (Clara, p. 5), que tem apelo sexual (Ana), que tem linguajar baixo e 
fala palavrões (Isabelly, p.10). 

A maioria das professoras entrevistadas acredita que a professora é referencial e que 
deve ser uma mediadora crítica e reflexiva junto aos alunos. Resumidamente, para se sen-
tirem seguras quanto a exercerem a posição de referencial para seus alunos, as professoras 
afirmaram que é preciso ter conhecimento específico de música e vontade [de ocupar esse 
papel] (Amanda, p. 4); saber contextualizar a obra e o artista (Paula, p. 9); e também colocar 
a música no planejamento, discutir as possibilidades de trabalhos com seus pares, e contar 
com apoio pedagógico (Isabelly, p.10).

Enfim, este relato nos mostra a distância que existe entre a cultura(s) da escola e a cul-
tura(s) das mídias. Observa-se que o dilema da qualidade não é exclusivo dos educadores 
musicais e professoras dos anos iniciais, mas diz respeito à educação de modo geral. 

Assim, posso assegurar que atualmente, a cultura das mídias faz parte de nossas vidas 
e praticamente não se discute a necessidade de a escola incluí-la. Porém, é preciso que 
os professores percebam que estudar as mídias é primeiramente conhecê-las, perceber as 
diferentes formas que as pessoas se apropriam delas, os seus diferentes significados, mas 
também aprenderem a utilizá-las de forma educativa e pedagógica. 

Essas entrevistas mostram que a escola precisa incluir a cultura das mídias e se preo-
cupar com as possibilidades de mediações das diferentes produções de sentidos. Assim, 
sinto que para a música estar presente de diferentes formas no planejamento e no coti-
diano das professoras é preciso que a escola, como instituição, conceba e organize suas 
necessidades em relação ao conhecimento musical.

Segundo as aulas de música que observei, constatei que nas aulas das crianças pe-
quenas (1º e 2º anos), Paulo valoriza o ritmo, trabalhando pulsação, acento e célula rítmica- 
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ostinato; valoriza o canto, com canções folclóricas, parlendas e brinquedos cantados; valo-
riza a cultura e a tradição popular, com brincadeiras e músicas do folclore regional; fórmulas 
de compasso, com brincadeiras e; composição.  Paulo traz o “brincar” como conteúdo nas 
suas aulas. Traz para o seu planejamento jogos, brincadeiras e brinquedos cantados, apesar 
de não os citar e de confessar que “... tem muita coisa que eu não coloco porque eu não sei 
[colocar].” (Paulo, 24-04-2010, p. 13). 

Nas aulas com as crianças maiores (3º e 4º anos), observei que elas comprovam a im-
portância que Paulo dá para a ampliação do repertório na construção da cultura infantil. 
Identifiquei cuidados com o aparelho auditivo, estudos sobre compositores e suas obras, 
contextualização da música em seu período histórico, apresentações de diferentes mani-
festações folclóricas e sua relação com a tradição regional, o incentivo a releitura e a criação 
de arranjos.  

Assim, percebo que Paulo elabora essa construção cultural na formação da criança 
passando por uma escolha pessoal, mas também por mediações de aspectos objetivos pre-
sentes na instituição em que trabalha. Sua escolha musical é caracterizada pelas represen-
tações eruditas e populares. Entretanto, nenhum momento das aulas observadas apareceu 
qualquer tipo de música popular massiva. Não se falou em hibridismo cultural, mesmo 
quando se contextualiza a música nordestina, que possui como referências híbridos: Lenini, 
Chico Cesar e Zeca Baleiro, segundo Souza (2007).

Não foi observada por mim nenhuma interação entre o Paulo e as professoras de sala. 
Praticamente elas apenas estão fisicamente no espaço, pois realizam outras atividades du-
rante aquele tempo. Por outro lado, também não há nenhum convite vindo de Paulo, para 
que elas participem. Configura-se assim uma grande dificuldade para a realização de tra-
balhos em parcerias, já que nenhuma das partes faz movimentos para que haja interação.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Neste trabalho foi possível perceber a amplitude do tema e as inúmeras possibili-
dades de se trabalhar num campo tão extenso, rico e complexo como as necessidades e 
dificuldades do trabalho em parceria entre educadores musicais e professoras dos anos 
iniciais, no contexto de uma cultura marcada pela mídia. 

Neste cenário, consideramos de fundamental importância a presença e a permanên-
cia do cargo de professor especialista em música nos anos iniciais da RME de Florianópolis. 
Descrevendo as práticas musicais representativas da RME de Florianópolis, parece-me que 
cabe à Prefeitura não só a responsabilidade de contratar mais profissionais especialistas em 
música, reorganizar seus espaços físicos e comprar instrumentos adequados às idades das 
crianças, mas também a responsabilidade de proporcionar espaço, tempo e orientação aos 
professores para que ocorram mais trabalhos em parceria no ambiente escolar, diminuindo 
assim o senso comum de que a escola produz conhecimentos fragmentados.  

Sugerimos à RME uma abordagem mídia-educativa no ambiente escolar, visto que 
esta pesquisa identificou quase que uma negação da(s) mídia(s) tanto no discurso das 
professoras como no do professor especialista. Assim, a escola deve invistir em espaço 
de formação aos seus profissionais incluindo a cultura letrada, a brincadeira, a música, 
o movimento e a(s) cultura(s) da s) mídia(s), para podermos pensarmos juntos sobre as 
possibilidades de mediações necessárias. 
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A ARTE DE NILO DIAS NO CENÁRIO CULTURAL FLORIANOPOLITANO

Haylor Delambre Jacques Dias Me.1

Profª. Maria de Fátima Fontes Piazza, Dra.2

 
 
RESUMO

Esta dissertação de mestrado teve por objetivo compreender como se deu o advento do 
modernismo nas artes plásticas catarinense de fins da década de 1940, por meio do estu-
do da vida e obra do artista plástico ilhéu Nilo Dias (1905-2000). A trajetória deste artista 
permitiu evidenciar que as ideias, posturas, práticas, temáticas e técnicas características do 
modernismo europeu e do modernismo brasileiro foram acompanhadas pelo meio artísti-
co catarinense desde o seu princípio. Além disso, foi possível desvelar que o modernismo 
nas artes plásticas catarinenses foram menos uma ruptura de conceitos e modelos para ser 
melhor traduzido como a continuidade de uma tradição artística ligada ao academicismo 
neoclássico e, como tal, tributária das benesses do estado para poder se afirmar no campo 
artístico catarinense.

Palavras-chave: Modernismo. Artistas-artesãos. Tradição artística. 

Esta pesquisa constituiu-se um estudo de caso, que teve a vida e a obra do artista 
plástico Nilo Dias como objeto para a compreensão do contexto da chegada do movimen-
to modernista nas artes plásticas catarinenses em fins da década de 1940. 

A vida de Nilo abrangeu quase todo o século XX e sua produção artística também foi 
bastante duradoura, começando aos 12 anos de idade em companhia do seu tio, o também 
artista plástico Eduardo Dias de Oliveira (1872-1945). 

Eduardo fazia parte de um grupo de artesãos que se inclinava para as artes plásticas 
sem esperanças de alcançar uma educação artística reconhecida nas escolas, academias e 
salões de belas artes. Ele foi a grande influência artística de Nilo, quem o estimulou a inves-
tir nas artes plásticas e a quem apoiou nas primeiras exposições. Também foi exemplo das 
dificuldades que os artistas tinham para conseguir manter sua arte, necessitando desenvol-
ver outras atividades laborais que garantissem seu sustento e de sua família. 

O principal ofício de Eduardo foi o de sapateiro, mas ele também foi pintor de muros 
e casas, foi cenógrafo, foi escultor e restaurador de arte sacra, atuou na Liga Operária Bene-

1 Possui graduação em História (UDESC - 1999) e mestrado em História (UFSC – 2004). Trabalha na rede municipal 
de ensino de Florianópolis como professor do ensino fundamental. E-mail: haylordias@gmail.com

2 Professora licenciada em História pela Universidade Federal de Santa Catarina, Mestre em História pela Universi-
dade de Brasília e Doutora em História pela Universidade Federal de Santa Catarina. É professora titular no Progra-
ma de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina com pesquisas na área de história 
dos intelectuais com ênfase nos estudos sobre a cultura impressa, mediadores e transferências culturais. E-mail: 
md.piazza@.uol.com.br
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ficente, elaborou carros e alegorias para o Carnaval, vendia pequenos souvenirs, montava 
máquinas fotográficas artesanais entre outras atividades variadas que desenvolvia diante 
da impossibilidade de viver unicamente da venda de sua arte. 

Tinha uma família numerosa, de 10 filhos, a qual sustentava com dificuldades, pois 
membros de sua família haviam aderido à Revolução Federalista (1893-1894) e foram per-
seguidos e expropriados após este evento. Além disso, Eduardo simpatizava com o regime 
monárquico, pois sabia do mecenato que proporcionava aos artistas, mantendo viva a es-
perança de vir a ser agraciado com uma bolsa de estudos em renomadas escolas de belas 
artes, o que lhe granjeou antipatias ainda maiores por parte dos simpatizantes do novo 
regime. 

Viveu uma vida de privações, produziu obras de arte que são referência para a his-
tória, a memória e a cultura da sua terra natal. Assim como ele, Nilo desenvolveu diversas 
atividades artísticas além da pintura atuando como escritor de contos, de poemas, cartas, 
peças de teatro (atuou como ator nas próprias peças e outras), como cenógrafo das pai-
sagens para as peças de teatro locais, como escultor em madeira, modelador em argila, 
restauração de obras sacras, como professor de artes, fotógrafo amador, carpinteiro, mar-
ceneiro, entre outras. Também atuou como goleiro nos times do Avaí, tendo fundado os 
times Guarani, de Palhoça, e do São José Futebol Clube, de São José. Simpatizou e aderiu ao 
Movimento Integralista (1932-1937), e depois fez parte das tropas getulistas na Revolução 
de 1930. Foi inspetor de menores e, por fim, tornou-se professor de carpintaria, marcenaria 
e desenho na Escola Técnica Federal de Santa Catarina, atual IFSC. Neste percurso, manteve 
contato com diversos artistas plásticos locais e de outros estados, assim como também ex-
pôs suas obras de arte em diversos salões do Brasil, recebendo menção honrosa na Bienal 
de Artes Plásticas de 1961, em São Paulo. 

O estudo histórico sobre a vida deste artista tornou possível descobrir como se estru-
turou o campo artístico de Santa Catarina ao longo do século XX, quais suas características, 
quais as estratégias de sobrevivência os artistas estabeleciam para pode viver de sua arte 
e como estes artistas se apresentavam diante do público. Herdeiro da tradição artística de 
seu tio, Nilo recebeu educação artística informal, sem frequentar as escolas de Belas Artes 
que auferiam valor e maestria aos artistas, aderindo ao estilo neoclássico de caráter acade-
micista por influência de seu professor de desenho da Escola de Aprendizes e Artífices (hoje 
IFSC), o argentino Tiziano Basadona (datas desconhecidas), que também foi professor de 
Franklin Cascaes (1908-1983) e outros artistas do início do século XX. Nilo cursou e formou-
-se nos ofícios de carpintaria e marcenaria nesta escola.  

Sem o saber, talvez pela falta de educação artística formal, sua arte é caracteristica-
mente modernista, seja em suas técnicas, seja em seu estilo, seja em suas temáticas, entre-
tanto, manteve seu discurso conservador por saber que o estilo neoclássico era reconhe-
cido como verdadeira arte e o estilo modernista como arte marginal e era mais valorizado 
do que a arte moderna, ainda numa posição marginal no meio artístico ilhéu na qual se 
manteria até praticamente a década de 1980. 

A arte de Eduardo também pode ser classificada como modernista, ainda que ele seja 
considerado expoente do neoclassicismo, pois sua produção artística apresenta muitas ca-
racterísticas da arte moderna europeia como a liberdade criativa nas formas e temas, a 
valorização dos temas da cultura nacional e local, o retrato dos fatos do cotidiano, dentre 
outras. Na tentativa de entender como ambos foram influenciados pelo modernismo nas 
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artes plásticas, descobriu-se que estes artistas mantinham-se sincronizados com os movi-
mentos artísticos europeus, em especial o modernismo, por meio dos jornais estrangeiros 
que chegavam aos portos de Florianópolis. 

Acompanhavam, comentavam e enalteciam os expoentes daquele movimento como 
os pintores Manet, Monet, Picasso, Van Gogh, Munch, etc. Muitos desses artistas são citados 
como pintores de grande valor e genialidade na produção escrita de Nilo Dias e referências 
como estas não eram estranhas aos artistas de seu tempo, como se pôde comprovar por 
meio da pesquisa nos jornais e livros da época. 

Também havia um forte desejo de reconhecimento artístico como o alcançado por 
grandes nomes das artes plásticas brasileiras, como Victor Meirelles, Sebastião Vieira, Pedro 
Américo, entre outros, mas lhes faltavam recursos financeiros, educação especializada e 
domínio técnico. 

Nilo e os artistas de seu convívio transitavam entre um discurso artístico conservador 
(acadêmico e neoclássico) e uma prática vanguardista de inspiração moderna.  Isso os im-
peliu a produzir sua arte com o uso de suportes diferentes (madeira, Eucatex, papelão, te-
cido, etc.), com a feitura de tintas (fixadores e tonalizantes obtidos a partir de bile e sangue 
de animais, de frutas, de seiva de plantas, etc.), com a criação de traços e técnicas próprias, 
usando as paisagens do seu entorno como temática de suas telas e constituindo grupos 
artísticos de características próprias e comuns a que denominamos de artistas-artesãos na 
dissertação. 

Esta denominação decorre da constatação de que os artistas plásticos catarinenses 
do século XX não tinham um mercado consumidor para sua arte, necessitando desenvolver 
outras atividades econômicas para sobreviver e manter sua arte. 

Investigando mais fundo essa estratégia de sobrevivência dos artistas, descobriu-se 
que sua imensa maioria dependia quase que completamente do mecenato estatal para 
divulgarem sua produção e alcançarem reconhecimento e estabilidade financeira. Consta-
tou-se que o estado cooptava a produção artística local para que reproduzisse seus valores 
estéticos e políticos, para que conferissem uma aura de modernidade e de erudição cultu-
ral aos governantes, mantendo os artistas atrelados a cargos e favores que impediam críti-
cas aos seus governos. Nilo, apesar de herdar o público e a arte de seu tio, não fugiu a essa 
regra, se rendendo a cargos no serviço público, como soldado do exército, como inspetor 
de menores e depois como professor, para prover seu sustento e o da sua família, assim 
como da sua arte. Ficou mais conhecido como professor Nilo do que como artista plástico. 

Esse comportamento no meio artístico também pode ser identificado entre os gran-
des mestres, que frequentavam as escolas de belas artes nacionais e europeias por meio do 
beneplácito do poder público, pois se tornavam artífices do estado e dependentes de bol-
sas de estudo ou de patrocínio para poderem produzir sua arte, até muito recentemente. 

Esse foi o ponto de inflexão que permitiu compreender como se deu a chegada do 
movimento autodeclarado modernista em fins da década de 1940, com as ações iniciais 
do Grupo Sul e do Círculo de Arte Moderna (1947-1957), que propunham um modernismo 
sem ruptura com as tradições e o passado. Essa opção por não romper, mas antes aderir 
ao campo artístico existente se mostrou eficaz aos modernistas que cedo compreenderam 
não existir um mercado de artes plásticas em Santa Catarina que permitisse o seu susten-
to e o de sua arte. Essa foi a estratégia que o modernismo tardio de Santa Catarina fez 
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uso como meio para poder se enraizar e sobreviver, ou seja, além de não propor qualquer 
ruptura com o campo artístico estabelecido e dominado pelo discurso do academicismo 
neoclássico como verdadeira expressão artística, adotou suas estratégias de sobrevivência, 
rendendo-se à cooptação estatal, trocando parte de sua liberdade artística pelo apoio ins-
titucional e financeiro do estado. 

As pesquisas mostraram que na criação da Sociedade Catarinense de Belas Artes, pro-
posta e encabeçada por Nilo Dias, estavam congregados desde os expoentes do modernis-
mo catarinense, como Martinho De Haro (1907-1985), Franklins Cascaes, Domingos Fossari 
(1914-1987), Aldo Beck (1919-1999), Aldo Nunes (1925-2004), dentre muitos outros. 

Durante praticamente todo o século XX, houve um distanciamento do estado na pro-
moção dos estudos de artistas brasileiros nas grandes escolas de arte europeias, suas ex-
posições nos grandes salões e sua participação em eventos artísticos e culturais como foi 
muito comum durante o Segundo Reinado no Brasil (1845-1889) e durante certo tempo, 
mas com menor ênfase na Primeira República (1889-1930). 

Dos que conseguiram este patrocínio, podemos destacar Martinho De Haro, que estu-
dava belas artes sob o mecenato estatal em Paris, mas teve que voltar para o Brasil em vir-
tude da Segunda Guerra Mundial. Mesmo com tal formação, ao voltar teve que se adaptar 
ao modus vivendi dos demais artistas que não ascenderam às belas artes, buscando ocupar 
um cargo público como professor de desenho e artes. 

Outro que, no século XX conseguiu o beneplácito do poder estatal foi o artista plás-
tico Juarez Machado (1941- ), que primeiro foi patrocinado pela Assembleia Legislativa do 
Estado de Santa Catarina para estudar na Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, 
e lá conseguiu apoio para também estudar em Paris. Juarez acabou por constituir uma car-
reira internacional e pouco vinculada ao seu estado de origem como a maioria dos artistas 
catarinenses. 

Afora esse fato, a maioria dos artistas plásticos modernistas do Grupo Sul e do Círculo 
de Arte Moderna tinha relações diretas com os artistas que os antecederam, seja por grau 
de parentesco, seja por serem alunos dos artistas mais velhos e mesmo por compor ou-
tros grupos artísticos bastante heterogêneos como a Sociedade Catarinense de Belas Artes 
(1948), o Grupo de Artistas Plásticos de Florianópolis (1950), dentre outras. 

Todas essas informações foram acessadas por meio de um conjunto de entrevistas 
realizadas com Nilo Dias ao longo de dois anos, além de pesquisa documental, imagética e 
bibliográfica, que evidenciaram que muitos dos artistas modernistas entre outros de outros 
estilos, foram seus alunos, seja na Escola Técnica onde lecionava, seja no ateliê de pintura 
que mantinha nos fundos de sua casa, no Grupo de Artistas Plásticos de Florianópolis ou 
nas escolas de artes existentes na cidade. 

A estratégia de conquistar um cargo público que provesse condições de vida eviden-
ciava a visão que a sociedade tinha do trabalho do artista como não sendo um labor de 
verdade, mas mera fruição com pouco reconhecimento de mérito. Nilo Dias, assim como 
Franklin Cascaes, Martinho De Haro, Domingos Fossari, dentre muitos outros eram funcio-
nários públicos, condição que acessavam por meio de favores políticos ou influência fami-
liar. A maioria deles atuava como professor de artes ou desenho, tomando emprestada a 
reputação desta profissão para agregar valor artístico para si e para sua arte, pois à época a 
profissão de professor ainda desfrutava de grande prestígio social. 
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Essa relação de dependência do campo artístico ao campo político resultou em obras 
de arte enaltecedoras das grandes personagens e eventos históricos, afinadas com os va-
lores culturais das elites políticas e sem crítica social, quando muito, fazia crítica estética ao 
desqualificar as novas escolas e estilos artísticos. 

Essa produção artística resultava antes numa arte apolítica, apenas decorativa, que 
registrava elementos e acontecimentos do cotidiano do passado, assumindo as caracte-
rísticas de uma arte memorialística que reproduzia os valores artísticos e culturais da bur-
guesia local pautada na pintura de paisagens locais, de personagens da cidade, de lugares 
conhecidos, de festividades religiosas, paisagens mortas, etc. 

Analisando a produção artística ao longo dos 70 anos dedicados à pintura, não en-
contramos uma só obra de arte de Nilo Dias que tivesse cunho de crítica social ou política, 
a não ser quando elaborava e pintava retratos das personalidades políticas de seu tempo, o 
que se constituía em mera reprodução da imagem, nunca em qualquer detração ou desfi-
guração do retratado. O mesmo, guardadas as devidas proporções, também não foi identi-
ficado nas obras de arte tanto os de sua tradição artística quanto dos artistas modernistas. 
Ainda assim, por meio das representações que fez de sua realidade é possível se fazer uma 
apurada análise sociológica e histórica das suas obras. 

Quando Nilo pintou caçadores, pintores, vendedores de capim, agricultores, carros de al-
catrão, etc., fez reproduções reais e idealizadas de como era o dia a dia da sua cidade. Por meio 
de suas obras, vemos retratadas as classes sociais existentes e como atuavam no meio social, 
urbano ou rural em sua faina diária, suas vestimentas indicando riqueza ou precariedade, suas 
estratégias de sobrevivência, contudo, ao pintar esses personagens Nilo desejava antes retê-los 
como memória de um tempo passado do que descrever aspectos sociais de seu tempo. 

Sua arte não era marcadamente crítica, constituía-se somente num processo de re-
memoração, de saudosismo e idealização do seu passado, suas telas eram “janelas” para 
ver o passado da cidade e a única crítica que se pode vislumbrar era a tentativa de reter o 
tempo diante das mudanças trazidas e intensificadas pelos novos tempos e que alteravam 
sua forma de ver o mundo, de senti-lo e de descrevê-lo. 

A dissertação permitiu desvelar as ações que, ao longo do tempo, criou um campo 
artístico intimamente ligado ao patrocínio estatal e que esta dependência é a mais forte 
e antiga característica nas artes plásticas catarinenses e se constituiu numa estratégia de 
sobrevivência e subsistência dos artistas desde o século XIX até fins do século XX. As re-
flexões levadas a cabo na dissertação tiveram como aporte teórico o historiador da arte E. 
H. Gombrich, do qual se aproveitou as asserções sobre a arte e a ilusão de liberdade e de 
independência criativa que ela cultiva para se consolidar como autêntica, original. 

Gombrich critica a noção de uma arte maior, a arte das academias de Belas Artes tra-
tando-a como um fetiche burguês, igualando-a as demais produções e tradições artísticas 
distantes dos grandes salões, conferindo até maior relevância artística e história a esta arte 
produzida por amadores. Também permitiu compreender como se dá o processo de apro-
priação de sentido e autoridade nas artes plásticas como derivadas da capacidade de re-
produzir técnicas e obras de grandes mestres, e como dominadas por meio de professores 
de reconhecida capacidade artística, ainda que completos anônimos nos meios artísticos. 

Enfim, o autor afirma que o que confere sentido e autoridade ao artista e sua obra 
é a reprodução continuada de uma tradição artística reconhecida e valorizada como arte 
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autêntica pelas elites econômicas, políticas e sociais. Para entender as características destas 
trocas simbólicas entre o campo artístico e o campo político e social, fez-se uso das ideias e 
conceitos de Pierre Bourdieu. 

Este autor critica a tendência dos historiadores da arte de estudarem apenas os artis-
tas consagrados em detrimento de outros, naturalizando talentos, conceitos e valores ar-
tísticos que são construídos sociologicamente como superiores, autênticos e verdadeiros. 
Esta desatenção dos historiadores, segundo Bordieu, implicou no uso de limitadas fontes 
de estudo para descrever e analisar com maior precisão determinados contextos artísticos, 
assim como acabaram por atribuir juízos de valor, de gosto e atributos simbólicos que tra-
duzem apenas uma perspectiva do que é arte de fato e de quem é um “verdadeiro” artista, 
distanciando-se, no mais das vezes, da veracidade dos fatos em um dado período histórico. 

O autor confronta os conceitos de estética dominantes com as concepções estéticas 
de gosto não definido, não domesticado, questionando os lugares que legitimam, e, ao 
mesmo tempo marginalizam, a obra de arte e o artista, como museus, escolas de belas 
artes, salões de belas artes, exposições, vernissages, ateliês, etc. Ao descrever os conflitos 
entre a burguesia intelectualizada e as classes sem acesso à arte, ele acusa esta burguesia 
de forjar discursos de conhecedora de obras de arte de valor, consumindo-as e aproprian-
do-se delas de maneira a legitimar uma superioridade e um distanciamento do público em 
geral, impondo seus valores estéticos e difundindo a ilusão do é arte de verdade e quem 
pode ser considerado um verdadeiro artista. 

Já para a comparação entre diferentes e semelhantes temáticas artísticas, fez-se uso 
dos estudos de iconologia e iconografia de Erwin Panofsky. Este autor desenvolveu um mé-
todo de análise das obras de arte denominado como método iconológico, que recomenda 
que, além de estudar o modo como as diferentes condições históricas a que está sujeito 
influem na escolha do tema, do objeto ou do fato pelo artista, o historiador também deve 
estudar o significado da obra produzida pelo artista, pois toda representação traz consigo 
um conjunto de símbolos e significados que permitem compreender e mapear o contexto 
de produção desta obra e da subjetividade do artista que a produziu. 

Esta dissertação efetuou um mapeamento parcial acerca do meio artístico ilhéu do 
século XX e trouxe muitas indagações e informações importantes sobre os artistas plásti-
co locais e a forma pela qual encontraram os meios para criar suas obras de arte diante a 
inexistência de um mercado para suas pinturas. Futuras pesquisas poderão aprofundar e 
confirmar ou refutar as afirmações que resultaram das pesquisas que deram origem a esta 
dissertação, trazendo mais elementos que permitam uma maior compreensão e detalha-
mento deste contexto bem como das características e particularidades de cada um destes 
artistas e de sua atuação no meio artístico catarinense e ilhéu. 
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RESUMO

O presente trabalho é o recorte de uma pesquisa em nível de Mestrado em Educação 
que objetivou analisar se as Orientações Curriculares para a Educação Infantil da Rede 
Municipal de Florianópolis, no Núcleo de Ação Pedagógica das Relações com a Nature-
za, e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil apresentam indícios e 
subsídios que colaboram com o processo de ambientalização curricular e se consideram 
as relações de afeto e cuidado como essenciais aos processos formativos na Educação 
Infantil. Os pressupostos teóricos da temática da ambientalização sustentaram as expres-
sões-chave que podem sinalizar a existência de indícios e subsídios de um currículo am-
bientalizado: sustentabilidade ambiental, desenvolvimento sustentável, social/sociedade, 
sustentável/sustentabilidade, socioambiental, ecologia/ecológico, natureza/natural, educa-
ção ambiental, meio ambiente, ambiente natural, biodiversidade, água, energia, consumo, 
resíduos/lixo, cuidado, afeto, ternura, valores e amor. A busca pelas expressões-chave, nos 
dois documentos, ocorreu a partir de um arquivo gerado em Portable Document Format 
(PDF) pesquisável, utilizando a ferramenta “localizador”. Dentre os resultados, observou-
-se que, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, das vinte expres-
sões-chave pesquisadas, sete foram contempladas. Já nas Orientações Curriculares para 
a Educação Infantil da Rede Municipal de Florianópolis, especificamente no Núcleo de 
Ação Pedagógica das Relações com a Natureza, doze expressões-chave foram contem-
pladas. Cabe ressaltar que os contextos/interpretação das expressões contempladas re-
metem, em parte, a indícios e subsídios para um currículo ambientalizado. Embora as 
informações encontradas não reflitam a realidade de um processo de ambientalização 
consolidado, apontam algumas possibilidades nessa direção.

Palavras-chave: Ambientalização curricular. Educação Infantil. Cuidado. Sustentabilidade 
Socioambiental. Orientações curriculares. 
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INTRODUÇÃO

A humanidade construiu um expressivo volume de conhecimentos relativos à so-
ciedade e à natureza que ampliaram a nossa ação no, com e sobre o meio ambiente. Os 
indivíduos se relacionam com a natureza, principalmente, como um “recurso” para o desen-
volvimento. Porém, em sua caminhada sobre a Terra, foram consumindo os bens naturais 
de forma desordenada e desequilibrada, degradando o meio ambiente, gerando resíduos 
e problemas de toda ordem.

A questão ambiental é uma temática extremamente complexa e tem sido uma pre-
ocupação constante nos diversos âmbitos da sociedade, tais como: o social, o político, o 
econômico, o ético e o educativo, como sugerem Tozoni-Reis e Janke (2014). As reflexões 
em torno das questões ambientais vêm acontecendo em nível mundial e, a partir das dé-
cadas de 1960 e 1970, devido ao quadro de degradação ambiental em que se encontrava o 
planeta, foram levantadas inúmeras discussões sobre o assunto e promovidos vários even-
tos, como a Conferência de Estocolmo na Suécia em 1972; de Tbilisi na Geórgia em 1977; 
de Talloires na França em 1990; a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, mais conhecida como Eco-92 ou Rio-92; a de Kyoto no Japão em 1993; e 
a do Rio de Janeiro em 2012, dentre outras. Tais eventos foram se intensificando com vistas 
a discutir a temática e a encontrar soluções para os problemas que se apresentavam/apre-
sentam – e que já ameaçam os ecossistemas e os seres existentes, inclusive a população 
humana (OLIVEIRA; CARVALHO, 2012). 

Desde então, as discussões sobre as questões ambientais, sobretudo por profissio-
nais, políticos, acadêmicos e educadores, tiveram um enfoque mais crítico/consciente, prin-
cipalmente a partir da década de 1970, e se fortalecem quando se somam a outros movi-
mentos sociais. De acordo com Spazziani (2014), a vertente crítica da Educação Ambiental 
(EA) fundamenta-se na dialética marxista que aponta as dificuldades de transformação da 
sociedade comandadas por valores e práticas do modelo sociopolítico e econômico do 
capitalismo. “Portanto há necessidade de modificações na superestrutura e infraestrutura 
societárias atuais para proteger a natureza, partindo de mudanças radicais nas relações ‘eu 
e o outro’, ‘eu e o mundo’” (SANTOS, 1999 apud SPAZZIANI, 2014, p. 142, grifos do autor). 

A temática da ambientalização curricular, no Brasil, nasceu principalmente do esforço 
de pesquisadores de 11 universidades, 5 europeias e 6 latino-americanas. Dessas, 3 são 
brasileiras: Universidade Estadual Paulista (UNESP), Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP) e Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). As instituições e seus respec-
tivos países constituíram a Rede de Ambientalização Curricular do Ensino Superior (ACES), 
no ano de 2002, com o objetivo de apresentar um projeto comum ao Programa ALFA3 da 
União Europeia (GUERRA; FIGUEIREDO, 2014). No mencionado projeto, os pesquisadores 
estabeleceram critérios para analisar o grau de ambientalização dos cursos superiores das 
instituições participantes, incluindo dez características ou “indicadores e seus critérios para 
a constituição de um guia para um currículo ambientalizado” (GUERRA; FIGUEIREDO, 2014, 
p. 113). 

Embora os estudos sobre ambientalização curricular tenham iniciado na educação 
superior, ela pode ser implantada em todas as etapas da educação, inclusive na infantil. 
Considerando que “a infância é concebida como uma categoria social do tipo geracional 

3 América Latina – Formação Acadêmica.
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por meio da qual se revelam as possibilidades e os constrangimentos da estrutura social” 
(SARMENTO, 2005, p. 363) e que deve ser compreendida como um grupo etário específico 
e ainda situado num determinado tempo histórico, acredita-se que o processo de ambien-
talização deva ser também contemplado na Educação Infantil. De acordo com Gonzáles 
Muñoz (1996), a ambientalização do currículo é um processo de mudanças e inovações, 
em diversos âmbitos, as quais não estão plenamente definidas e devem ser discutidas no 
contexto educacional de implementação, demandando ações de caráter político, adminis-
trativo e curricular. 

A pesquisa realizada objetivou analisar se as Orientações Curriculares para a Educa-
ção Infantil da Rede Municipal de Florianópolis (FLORIANÓPOLIS, 2012), no Núcleo de Ação 
Pedagógica das Relações com a Natureza, e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Edu-
cação Infantil (DCNEI) (BRASIL, 2009) apresentam indícios e subsídios que colaboram com o 
processo de ambientalização curricular e consideram as relações de afeto e cuidado como 
essenciais aos processos formativos na Educação Infantil.

MATERIAIS E MÉTODOS

Define-se a presente pesquisa como qualitativa (ESTEBAN, 2010; MINAYO, 2004), de 
cunho exploratório e documental, que compreendeu uma análise das Orientações Curricu-
lares para a Educação Infantil da Rede Municipal de Florianópolis (FLORIANÓPOLIS, 2012), 
no Núcleo de Ação Pedagógica das Relações com a Natureza e as DCNEI (BRASIL, 2009). 

Com vistas à interpretação das informações, os dados foram ordenados a partir da 
construção de matrizes analíticas adaptadas com base nos estudos de Pereira (2010), Silvé-
rio (2012) e Silvério e Marcomin (2013). A busca pelos termos/expressões-chave referentes 
à ambientalização curricular, ao afeto e ao cuidado foi obtida utilizando a ferramenta “lo-
calizador”, a exemplo do proposto por Santos e Ferreira (2015). As expressões-chave social/
sociedade, sustentável/sustentabilidade, socioambiental, ecologia/ecológico, natureza/na-
tural foram empregadas nesta pesquisa por já terem sido utilizadas por Figueiredo e Guerra 
(2014) em seus estudos sobre ambientalização curricular. 

Defende-se ainda o uso das demais expressões-chave estudadas, por acreditar que 
remetem a alguns indícios/subsídios/aspectos e pressupostos de ambientalização defen-
didos por autores como Guerra, Figueiredo e Saenz (2012), Marcomin e Silva (2010), Guerra 
e Figueiredo (2014), Guerra et al. (2015), Geli, Junyent e Sánchez (2003, 2004), Copello Levy 
(2004, 2006), Freitas et al. (2003). 

Para a presente pesquisa, estabeleceram-se as expressões-chave, seus contextos e 
significados, como unidades de análise que podem remeter a indícios/subsídios/aspectos 
de ambientalização curricular. Todos os resultados foram interpretados e discutidos à luz 
dos teóricos da temática elencados acima, além de outros.

RESULTADOS

Um “olhar” sobre os dois documentos pesquisados: a partir do estudo das expressões-
-chave e seus significados/contextos, pôde-se evidenciar presenças e carências aos aspec-
tos de um currículo ambientalizado. Nas DCNEI (BRASIL, 2009), as expressões mais citadas 
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foram respectivamente: cuidado, social/sociedade, natureza, sustentável/sustentabilidade, 
meio ambiente, ambiente natural e biodiversidade; porém há treze expressões-chave que 
não aparecem, que são as seguintes: educação ambiental, ecologia/ecológico, socioam-
biental, sustentabilidade ambiental, desenvolvimento sustentável, água, energia, consu-
mo, resíduos/lixo, afeto, ternura, valores e amor. 

A partir dos resultados referentes à análise das Orientações Curriculares para a Edu-
cação Infantil da Rede Municipal de Florianópolis (FLORIANÓPOLIS, 2012), especificamente 
no Núcleo de Ação Pedagógica das Relações com a Natureza: manifestações, dimensões, 
elementos, fenômenos e seres vivos, foi possível identificar que as expressões-chave que 
mais aparecem são respectivamente: natureza, água, educação ambiental, ecologia/eco-
lógico, social/sociedade, sustentável/sustentabilidade, meio ambiente, biodiversidade, so-
cioambiental, energia, cuidado e ternura. Por outro lado, observou-se a falta de oito expres-
sões-chave: ambiente natural, sustentabilidade ambiental, desenvolvimento sustentável, 
consumo, resíduos/lixo, afeto, valores e amor. 

Os documentos estudados apresentam, em certo nível, indícios de ambientalização 
curricular e também algumas lacunas sobre a temática, a exemplo do que encontraram 
Figueiredo e Guerra (2014) em seus estudos. Todavia, é necessário lembrar que nas Orienta-
ções Curriculares (FLORIANÓPOLIS, 2012) o estudo foi realizado apenas no Núcleo de Ação 
Pedagógica das Relações com a Natureza. Importante enfatizar que a simples ocorrência 
das expressões-chave no corpo dos documentos estudados não representa necessaria-
mente que a ambientalização curricular tenha sido plenamente incorporada, mas pode 
indicar certa preocupação em tratar/incorporar a reflexão/discussão de aspectos da pro-
blemática ambiental nessa significativa etapa da Educação Básica. 

Esta pesquisa não teve como objetivo avaliar os documentos nem atribuir-lhes um 
juízo de valor. Acredita-se que estes importantes documentos, os quais orientam as práti-
cas pedagógicas das instituições de Educação Infantil no país, e especialmente no municí-
pio de Florianópolis, contemplam em parte aspectos da ambientalização curricular. Além 
disso, infere-se que poderiam contemplar a discussão/reflexão e incorporação da dimen-
são socioambiental dentro de uma visão sistêmica e crítica. Neste sentido, vale citar as con-
tribuições de Sauvé (2005), ao argumentar que a Educação Ambiental, numa perspectiva 
sistêmica, “leva também a reconhecer os vínculos existentes [...] entre o passado, o presente 
e o futuro, entre o local e o global, entre as esferas política, econômica e ambiental, entre 
os modos de vida, a saúde e o meio ambiente [...]” (SAUVÉ, 2005, p. 318). Considerando 
as contribuições de Kitzmann (2007) ao manifestar que ambientalizar o currículo significa 
também inserir a dimensão socioambiental onde esta não existe ou está sendo tratada de 
forma inadequada, a ambientalização do currículo não pode ser vista de maneira acabada 
e estanque, mas deve ser uma construção constante, baseada em ações administrativas e 
estruturais, articuladas entre si e integradas à realidade das crianças. 

Acredita-se que ambientalizar o currículo na Educação Infantil exija que os educa-
dores promovam experiências considerando a concepção de infância e de criança, con-
cebendo uma metodologia contextualizada, a qual deve intensificar as ações das crianças 
no sentido de ampliar, diversificar e complexificar os seus conhecimentos, principalmente 
através das interações, brincadeiras, das várias linguagens, expressões, dentre outros. Logo, 
um currículo ambientalizado, na concepção do presente estudo, deve prever/oportunizar 
que as unidades de Educação Infantil estabeleçam uma relação mais equilibrada e susten-
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tável com o meio ambiente; comprometer-se com uma formação alicerçada no afeto e no 
cuidado, organizando as instituições para que sejam exemplo às crianças e à comunidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ambientalização curricular na Educação Infantil é um processo que deve integrar 
aspectos administrativos, estruturais, políticos e pedagógicos, articulados entre si e in-
tegrados à realidade das crianças, pautados nas dimensões do afeto e do cuidado como 
requisitos fundamentais para o seu pleno desenvolvimento, respeitando a criança como 
uma cidadã de direitos, ser social e histórico, produtora de cultura, capaz de intervir na sua 
realidade e digna de viver a vida em plenitude. 

O ambiente educacional, ao empregar abordagens comprometidas com a ambien-
talização e sob a perspectiva do afeto e do cuidado, tem a possibilidade de tornar-se uma 
referência para a sua comunidade e contribuir para a formação de cidadãos sensíveis, afe-
tuosos, responsáveis, éticos e dispostos a assumir o compromisso com a sustentabilidade 
socioambiental em todas as suas nuances e dimensões.
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RESUMO

Este trabalho é resultado de uma pesquisa realizada no curso de especialização em 
Tecnologias, Comunicação e Métodos de Ensino pela Universidade Federal Tecnológica do 
Paraná. Teve como propósito compreender a contribuição das tecnologias digitais de co-
municação e informação na inclusão de uma criança surda em uma Creche da Rede Munici-
pal de Ensino de Florianópolis. A partir de um estudo de caso, apresentou-se como objetivo 
analisar como as tecnologias digitais foram inseridas no contexto, na mediação e inclusão 
desta criança surda. Deste modo, apresenta-se como uma pesquisa social, de abordagem 
qualitativa, que teve como metodologia a análise de dados, entrevistas e revisão biblio-
gráfica, possibilitando reconhecer os avanços na inclusão dos surdos e os caminhos tri-
lhados para essa inclusão. A pesquisa mostrou que a inclusão da criança surda aconteceu 
em diferentes momentos, desde sua participação em todas as atividades propostas pelos 
professores, como também a socialização com seus pares e sua inserção na Cultura Surda. 
Porém, ficou evidente que para a inclusão acontecer é necessário um engajamento por 
parte de todos os envolvidos compreendendo as tecnologias de forma crítica e as utilizan-
do de forma criativa. Compreendeu-se ainda que as tecnologias digitais de comunicação e 
informação contribuíram com a socialização, a participação, a comunicação e o empodera-
mento da criança surda. Além disso, com a contribuição nos estudos de Paulo Freire, ficou 
evidente que incluir não é apenas colocar em uma escola regular, mas é dar condições para 
o desenvolvimento pleno garantindo seus direitos de ser criança. 
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 A Educação Inclusiva na Rede Municipal de Florianópolis foi estabelecida com as 
mudanças nos documentos políticos e legais, sendo estes nacionais, estaduais e munici-
pais, dos quais apontam o Direito Fundamental a Educação a todos, assegurando o direito 
ao atendimento educacional especializado. Todavia, a inclusão nem sempre aconteceu, e é 
possível dizer que ainda há muito o que fazer para que ela aconteça de forma mais eficien-
te, pois é preciso garantir que os professores estejam preparados e formados para esse 
atendimento e que na mediação facilitem o processo de interação entre os pares. Por hora, 
a formação para o trabalho com a criança surda ainda segue deficiente, embora professores 
busquem individualmente seu aperfeiçoamento, sempre com olhar para o compromisso 
com a educação inclusiva. Esta pesquisa foi uma iniciativa para esse compromisso com as 
crianças surdas. O trabalho constituiu-se um estudo de caso fundamentado em Gil (2008), 
em que procurou-se analisar como as tecnologias digitais foram inseridas no contexto, na 
mediação e inclusão de uma criança surda no espaço da Educação Infantil. A justificativa 
para este projeto partiu das inquietações e reflexões da autora sobre a inclusão dos surdos 
nos espaços de Educação Infantil. Essas inquietações e reflexões que provocaram o olhar da 
autora iniciaram no ano de 1996 quando teve a primeira criança surda inserida na turma 
em que atuava como auxiliar de sala. Naquele tempo, com poucos conhecimentos e estudo 
sobre o trabalho com crianças surdas, os professores tentavam aproximar a criança das pro-
postas utilizando sua criatividade, mas nem sempre atingiam os objetivos esperados. Des-
de então, outras crianças passaram por sua docência o que intensificou o interesse pelo 
tema. Estas inquietações e reflexões se reafirmaram no primeiro semestre de 2017, quando 
atuava como professora e recebeu no grupo uma criança surda com dificuldade de inser-
ção no grupo. Neste tempo a pesquisadora também realizava o curso de formação conti-
nuada oferecido pelo NICA3, e idealizado por Cezar Miglorin e outros pesquisadores do 
Departamento de Cinema da Universidade Federal Fluminense em parceria com a Secreta-
ria de Direitos Humanos da Presidência da República. O curso “Cinema na Escola” tinha 
como propósito formar professores para a autonomia na execução de projetos de cinema 
na escola, o que trouxe a pesquisadora um olhar mais atento ao uso das tecnologias digi-
tais, desconstruindo posturas com que professores já estavam habituados e possibilitando 
construir projetos e ações na perspectiva de autoria com as crianças. Além disso, o curso 
tinha como proposta sensibilizar os professores para questões relacionadas aos direitos 
humanos e por isso se relacionava com a inclusão da criança surda. Neste entendimento a 
pesquisa apresentou como objetivo geral “analisar como as tecnologias digitais foram inse-
ridas no contexto, na mediação e inclusão de uma criança surda no espaço da Educação 
Infantil, em uma Creche da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis”. E para alcançá-lo 
estabeleceu-se alguns objetivos específicos. O primeiro foi descrever as propostas pedagó-
gicas realizadas com as tecnologias digitais de comunicação e informação, refletindo se 
essas podiam, ou não, contribuir na inclusão da criança surda. Para o desenvolvimento ar-
gumentativo utilizou-se propostas teóricas de Freire (1985, 1989, 2002), Karnopp (1999, 
2006, 2010), Lodi (2009), Perlin (2006), Strobel (2008) e Vygotski (1997). O segundo objetivo 
específico foi realizar entrevistas com pessoas que acompanharam de perto o desenvolvi-
mento da criança surda e das demais crianças do grupo. E, a partir delas, fazer comparações 
com a análise documental, percebendo se aconteceu a inclusão e se houve alguma contri-
buição dessas tecnologias. Neste movimento também foi preciso compreender o papel do 
professor na mediação entre a professora de LIBRAS e as crianças, percebendo se as crian-
3 Núcleo de Infância, Comunicação, Cultura e Arte.
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ças ouvintes se apropriaram da Língua de Sinais e a contribuição das tecnologias digitais de 
comunicação e informação. Ao buscar apoio nas ideias de Freire (1995) a pesquisadora en-
tende que é necessária a virtude de ser professor, e que esta virtude de um educador não é 
inata, nem tampouco um dom que alguém recebe de presente, mas é conquistada na bus-
ca constante para uma transformação e da qual reflete em atitudes, comportamentos e 
maneira de ser, de compreender e de querer um mundo menos injusto. Portanto, mesmo 
sendo uma tarefa um pouco difícil, levando em conta que muitas escolas têm poucos recur-
sos, é na articulação professor/aluno que outros caminhos são estabelecidos, construindo 
uma aprendizagem significativa. Ainda com as ideias de Freire (1985) a pesquisadora com-
preendeu que, mesmo na Educação Infantil, há razões para levar as crianças ao empodera-
mento, desde o rompimento da imposição de gênero, estímulo da autonomia, luta contra 
a opressão estética, e também interrompendo o ciclo do preconceito. Para tal, concorda 
com Freire (1985) que é necessário diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz. 
Para Freire, não é possível, nas virtudes de um educador, ter um discurso e outra prática. E 
esse fato se contrapõem com os equívocos, que em vez de fazer inclusão leva a exclusão. A 
partir de Karnopp (2010) e Strobel (2008) foi possível compreender que mesmo com a in-
clusão do surdo dentro dos espaços de ensino regular, estes ainda se sentem excluídos, 
pois além de não estarem com os “seus iguais” precisam de um esforço para se inserir em 
uma “cultura de outro”. Além disso, há um anseio por serem compreendidos, por comuni-
car-se em sua língua, por verem outros se apropriando desta segunda língua brasileira. 
Mas, além disso, querem utilizar as tecnologias para comunicar-se com o mundo e para 
estabelecer relações e ampliar sua cultura. Com as crianças pequenas isso não é diferente, 
elas querem participar deste mundo de descobertas, do novo, da comunicação com os 
pares e do respeito a sua cultura. Portanto, é necessário sair da zona de conforto e colocar-
-se no lugar do surdo, conhecendo a história da inserção destes em rede regular, e com-
preender as muitas injustiças que lhes foram atribuídas, como por exemplo transferir para 
criança surda a responsabilidade de entender o outro, de aprender a ler os lábios, de apren-
der com a expressão facial ou de simplesmente se negar a aprender, como aponta Strobel 
(2008) sobre sua inclusão na escola regular. Com esta compreensão, precisamos estar aten-
tos ao que nos dizem as crianças, e dizer não precisa ser necessariamente com palavras. 
Fantin (2009, p.8) afirma que, “ao nos aproximarmos do olhar das próprias crianças, podere-
mos entender outra dimensão do que acontece nesse espaço-tempo próprio das intera-
ções reais e simbólicas que as crianças estabelecem com as produções culturais”. Do mes-
mo modo, a pesquisa mostrou a necessidade de conhecer a cultura surda para só depois 
compreender a inserção a partir das tecnologias digitais de comunicação e informação. E o 
empoderamento do surdo só vai acontecer quando conhecermos a história desta comuni-
dade. Porém, o movimento do ouvinte para aproximar-se da cultura surda também já foi 
conflitante, e podemos perceber isso a partir do trabalho de Perlin (2011), que afirma que o 
intérprete ouvinte também teve que buscar seu espaço entre os surdos. Por conta disso, 
entendeu-se ainda mais a importância de ampliarmos as formações, não apenas para en-
tender, traduzir e comunicar-se com o surdo, mas também para conhecer uma cultura dife-
rente, que tem suas especificidades e a necessidade de conquistar ainda mais seu espaço e 
a tecnologia pode ajudar neste processo. As entrevistas mostraram que houve de fato um 
movimento para de utilizar as tecnologias para inclusão da criança, mesmo que ainda hou-
vessem dúvidas quanto a seu uso de forma adequada. Mas o fato é que o uso das tecnolo-
gias na sala de aula foram estratégias para que ela também se sentisse incluída. Um proble-
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ma encontrado durante a entrevista é que, mesmo a criança já frequentando a Educação 
Infantil no ano anterior e com uma professora intérprete de LIBRAS, a família não utilizava 
a língua de sinais, e que os sinais encontrados para sua comunicação com a criança era 
aqueles que ela mesma inventava e isso também atrapalhava a aprendizagem da criança, 
pois, esbarrava nos sinais que havia construído com sua mãe, como, por exemplo, para pe-
dir para ir ao banheiro. Quanto a isso, Lodi (2006) afirma que a Língua de Sinais pode ser 
primeira língua para o surdo, desde que lhes dê a oportunidade de conviver com outras 
pessoas que também falam essa língua fluentemente, da qual deve ser reconhecida e valo-
rizada da mesma forma que a língua portuguesa. Neste movimento, segundo a autora, po-
derá reconhecer a si mesmo pelo olhar do outro. O resultado da pesquisa mostrou que é 
preciso continuar pesquisando sobre o assunto, mas ficou claro que as tecnologias contri-
buíram com sua inclusão de diferentes maneiras: em sua socialização, em seu empodera-
mento, na aprendizagem, em sua participação nas propostas e no relacionamento com os 
colegas que não necessitava mais da interferência dos professores em todos os momentos. 
Ficou evidente também a contribuição das tecnologias na comunicação dos professores 
com a intérprete, que também era surda. Outra contribuição desta pesquisa é levar a com-
preensão de que a busca por uma escola para surdos é legítima, pelo menos com as reais 
condições das escolas nos dias de hoje e da formação do professor. Isso porque a escola 
nem sempre está preparada com os recursos tecnológicos e materiais, e a formação do 
professor ainda é insuficiente quando se trata de inclusão e do uso das tecnologias. Por 
outro lado, mesmo com poucos recursos, sem formação e com as contradições que se en-
contram dentro das escolas, é possível fazer um trabalho de colaboração, de engajamento 
mútuo, de respeito às diferentes culturas e do uso criativo e crítico das tecnologias, que só 
pode ser alcançado quando se deixa ser guiado pela curiosidade, pelo novo e para o risco 
de perder-se e quem sabe se encontrar nos desvios. Ficou evidente também que é preciso 
compreender que o uso das tecnologias, bem como a inclusão, não é mais uma necessida-
de e sim um direito garantido nos documentos norteadores, portanto devemos fazer todo 
um esforço para inserir dentro de nossa prática pedagógica e nas experiências dos jovens e 
das crianças. Por último, foi preciso considerar que a contribuição do Curso Cinema na Es-
cola, foi uma oportunidade de formação continuada e gratuita, que ampliou os conheci-
mentos sobre cinema, educação e comunicação, utilizando de forma criativa, as diferentes 
tecnologias que fazem parte de nosso dia a dia e trouxe questionamentos que encaminha-
ram a esta pesquisa. Compreende-se assim que há diferentes caminhos que podem ser 
trilhados para ampliar o uso das Tecnologias na Comunicação e nas Técnicas de Ensino 
dentro dos espaços de Educação Infantil.
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CINEDOCÊNCIA: REFLEXÕES SOBRE O TRABALHO E A VIDA DOCENTE

José Douglas Alves dos Santos, Me.1

 
 
RESUMO

Este trabalho foi desenvolvido no segundo semestre de 2019, durante os meses de agosto a 
novembro, no Programa Rede de Saberes do Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) em 
Florianópolis/SC. Todas às últimas quintas-feiras de cada mês nos reuníamos para uma sessão 
comentada a respeito de alguma obra cinematográfica que abordasse questões referentes à 
vida e/ou ao ofício docente. Foram planejadas quatro sessões, com os seguintes longas-metra-
gens: “Sociedade dos Poetas Mortos; “O Sorriso de Mona Lisa”; “A Caça”; e “O Substituto”. Intitula-
do de CINEDOCÊNCIA, o projeto – que contou com o apoio do Núcleo Infância, Comunicação, 
Cultura e Arte (NICA/UFSC) e do Projeto de Extensão Projeto de extensão “Espaços artísticos, 
culturais e multimídia na formação universitária” – teve o intuito de reunir professores/as e de-
mais interessados/as numa experiência coletiva de fruição estética por meio do cinema, arti-
culando as temáticas dos filmes com o cotidiano das escolas e das vidas dos/as professores/as. 
Ao considerarmos as problemáticas presentes no que diz respeito ao uso de cinema em sala de 
aula, seja na educação básica, no ensino superior ou em atividades de formação continuada, 
percebemos que os filmes conseguem agregar saberes, sujeitos e memórias, configurando-se 
como uma experiência formativa de grande alcance e relevância – individual e coletivamente.

Palavras-chave: Cinema. Docência. Experiência Estética. 

O projeto CINEDOCÊNCIA constituiu-se como uma atividade formativa com e para 
professores da rede municipal de Florianópolis/SC, também aberto à comunidade. Com 
base nos pressupostos do uso do cinema no contexto escolar (ALMEIDA; FERREIRA-SAN-
TOS, 2011; BURITI, 2012; SANTOS, 2016) e em sua relevância como elemento formativo 
na vida dos indivíduos – dentro e fora da escola –, bem como seu alcance cultural 
na sociedade (FERRO, 1976; BENJAMIN, 1987), buscamos refletir sobre problemáticas 
inerentes à vida docente a partir dos filmes. O trabalho foi desenvolvido no segundo se-
mestre de 2019, durante os meses de agosto a novembro, no Polo da Universidade Aberta 
do Brasil (UAB) em Florianópolis/SC. Todas às últimas quintas-feiras de cada mês nos reunía-
mos para uma sessão comentada a respeito de alguma obra cinematográfica que abordas-
se questões referentes à vida e/ou ao ofício docente. Foram planejadas quatro sessões, com 
os seguintes longas-metragens: “Sociedade dos Poetas Mortos” (Dead poets society, 1989, 
de Peter Weir), exibido no dia 29 de agosto; “O Sorriso de Mona Lisa” (Mona Lisa Smile, 2003, 
de Mike Newell), exibido em 26 de setembro; “A Caça” (Jagten, 2012, de Thomas Vinterberg), 
exibido em 31 de outubro; e “O Substituto” (Detachment, 2011, de Tony Kaye)2.

1 Possui graduação em Pedagogia e mestrado em Educação pela Universidade Federal de Sergipe (UFSC) e atualmen-
te cursa o doutorado em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). E-mail: jdneo@hotmail.com 

2 Este com exibição prevista para o dia 28 de novembro.
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O objetivo geral do projeto foi o de agregar professores da rede em um espaço de 
troca de saberes e experiências, por meio da fruição estética que o cinema nos permite. 
Conforme salienta Morin (1983), uma das especificidades do cinema está em nos ofere-
cer opções de fugas e reencontros a partir do encontro afetivo e reflexivo que ele pode 
proporcionar. Logo, assistir filmes relacionados ao trabalho e à vida docente possibilitou 
um encontro e uma troca de experiências coletivas, a partir das narrativas individuais dos 
espectadores presentes. Articulando aspectos históricos, sociais e culturais, os filmes con-
seguem dialogar em espaços-tempos distintos com os espectadores, o que ajuda a ampliar 
debates e temas urgentes para muitas sociedades, ao provocar reflexão, questionamentos, 
e, por isso, nos educando – ao nos fazer (re)pensar (XAVIER, 2008).

A experiência com os filmes têm essa característica, de articular outros saberes e des-
pertar memórias e sentimentos, nos envolvendo em uma espécie de jogo intersubjetivo 
que tem a potencialidade de transformar os sujeitos que se envolvem com ele, participan-
do de sua dinâmica. Desse modo, eles podem ajudar a orientar nossa visão de mundo para 
além dos temas propostos, levando em consideração os sujeitos e suas realidades, suas 
histórias e suas vivências. Realizar a exibição de filmes que tratassem, em sua narrativa, 
de questões referentes ao exercício e/ou à vida docente, foi intuito do projeto, buscan-
do um espaço que pudesse servir de fruição artística e de reflexão profissional, social e 
acadêmica – por meio dos comentários e debates realizados posteriormente. A ideia foi 
de pensar sessões com obras que levassem em consideração elementos estéticos e éticos 
que pudessem contribuir na formação continuada dos professores e demais interessados. 
Hoje sabemos que a relação entre o cinema e o processo educativo, ou mais amplamente 
entre os filmes e o processo formativo, está e esteve presente de muitas formas ao longo 
da história; considerados como grandes aliados do processo de ensino e aprendizagem (no 
contexto escolar/acadêmico e para além dele), tais obras, ao atuarem, sobretudo, na esfera 
das sensibilidades humanas, têm imenso potencial no diálogo e na conexão de diferentes 
pessoas com temas tão distintos quanto possíveis. Isso possibilita, a partir do uso de filmes 
em espaços educativos (formais ou não-formais), outro tipo de relação entre os sujeitos e os 
saberes que aquela experiência proporciona, servindo tanto como uma experiência estéti-
ca de fruição, de contemplação, como uma experiência formativa, de reflexão, de produção 
do conhecimento. 

Como o Programa Rede de Saberes tem como objetivo ampliar a disseminação de 
pesquisas e experiências ligadas à educação, consideramos que o projetou conseguiu con-
tribuir neste processo, na expectativa de fortalecer o programa, ao agregar novas possibili-
dades de reflexão e de ação – contemplando temáticas de relevância social e educacional 
e também ampliando o rol de opções já disponíveis dentro do Programa, que já contava 
com comunicações orais, relatos de experiências, palestras, oficinas e, agora, pode contar 
também com sessões comentadas. Metodologicamente, a curadoria dos filmes é realizada 
pelo pesquisador responsável do projeto, que planeja as sessões e, quando possível, traz 
convidados especiais para participar da conversa pós-sessão. O projeto contou ainda com o 
apoio do Núcleo Infância, Comunicação, Cultura e Arte (NICA/UFSC) e do Projeto de Exten-
são Projeto de extensão “Espaços artísticos, culturais e multimídia na formação universitá-
ria”. Considerando as problemáticas no que diz respeito ao uso de cinema em sala de aula, 
seja na educação básica, no ensino superior ou em atividades de formação continuada, 
percebemos que os filmes conseguem agregar saberes, sujeitos e memórias, configuran-
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do-se como uma experiência formativa de grande alcance e relevância. A expectativa agora 
é de dar continuidade ao projeto para o próximo ano.
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SENTIDOS DE CIÊNCIA NO ENSINO FUNDAMENTAL

José Pedro Simas Filho, Dr.1
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RESUMO

Neste trabalho são apresentados e discutidos aspectos do funcionamento da leitura em 
aulas de ciências do Ensino Fundamental, a partir de textos e questões do campo da Ciên-
cia e Tecnologia (C&T), veiculados pelo Programa Internacional de Avaliação de Estudan-
tes (PISA). Objetivamos compreender que sentidos sobre Ciência são produzidos pelos 
estudantes do nono ano de escolaridade. Para tanto, realizamos uma pesquisa de cunho 
qualitativo, adotando como aporte teórico-metodológico a Análise de Discurso (AD) de 
linha francesa. Ademais, com esta pesquisa pretendemos produzir uma perspectiva crítica 
e reflexiva diante do PISA, levantando discussões acerca das políticas de avaliação em larga 
escala, bem como contribuir para um Ensino de Ciências menos neutro e passivo diante das 
questões  que envolvem a Ciência, Tecnologia e a Sociedade (CTS).

Palavras-chave: Discurso de Ciência e Tecnologia. Linguagem. Análise de Discurso. Avalia-
ção em larga escala. PISA. 

Neste texto apresentamos um recorte dos resultados de uma pesquisa de mestrado 
(SIMAS FILHO, 2012) inserida no campo da linguagem com interface no Ensino de Ciências. 
Tal pesquisa teve como problemática de investigação: de que forma os estudantes leem e 
que sentidos de/sobre C&T produzem a partir de textos e questões veiculados pelo PISA?

Para início de conversa, pontuamos que o PISA constitui-se de um sistema de avalia-
ção em larga escala  padronizado internacionalmente, focado em avaliar três áreas: Leitura, 
Matemática e Ciências da Natureza. É aplicado ciclicamente desde o ano 2000, à estudantes 
da faixa de quinze anos, em países membros da Organização para Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico (OCDE) e em países convidados, como é o caso do Brasil. Além disso, é 
fato que o PISA foi concebido com o intuito de produzir uma base de dados e informações 
educacionais em escala mundial a fim de aferir, monitorar e comparar os sistemas educa-
cionais dos países que realizam a avaliação. Isto é, o PISA objetiva levantar indicadores do 
nível de letramento dos estudantes.  Dessa forma, assinalamos que ultimamente no Brasil 
e nos demais países da América Latina, o PISA tem sido alvo da mídia, estando associado a 
inúmeras notícias que em geral têm por finalidade o enaltecimento desse sistema de ava-
liação, aliado a uma espécie de “ranking da qualidade da educação” dos países participan-
tes. Além de alvo dos veículos midiáticos, o PISA também vem sendo objeto de discussão 
1 Doutor em Educação Científica e Tecnológica pela Universidade Federal de Santa Catarina. Professor de Ciências 
da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, atuando na E.B.M. Beatriz de Souza Brito. 

2 Professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Departamento de Metodologia de Ensino (MEN/UFSC) e 
Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica (PPGECT/UFSC).
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em eventos da área da educação, ensino de Ciências e em artigos de revistas científicas. 
Nessa tessitura, registramos que tanto no contexto nacional, quanto internacional, pesqui-
sadores têm manifestado interesse pela temática do PISA, gerando opiniões, críticas e pro-
blematizações. Segundo Freitas (2007), avaliações nos moldes do PISA fazem parte de um 
pacote, uma estratégia política neoliberal, estando incluídas num discurso de privatização 
do ensino público e responsabilização culpabilizando as escolas e os professores pelos re-
sultados educacionais. Diante da crítica levantada por Freitas (2007), questionamos: Que 
interesses uma organização de cunho econômico tem em avaliar a educação mundial e 
especialmente a brasileira? A OCDE, por intermédio do PISA, realmente está preocupada 
em avaliar o letramento científico dos estudantes brasileiros? 

Partindo de tais indagações, elencamos como pontos de investigação: Quais as con-
dições de produção da leitura de textos e questões do PISA em aulas de Ciências? Qual(is) 
discurso(s) de Ciência o PISA incorpora? Que sentidos de/sobre Ciência os estudantes pro-
duzem ao lerem os textos e responderem as questões do PISA?

Nesse contexto de realidade investigativa, observamos que não há pesquisa ateórica 
(PERRONI, 1996). Sendo assim, a opção e compreensão dos aportes teóricos e metodológi-
cos utilizados nas análises influenciaram substancialmente nossa pesquisa. Assim, ao op-
tarmos pela Análise de Discurso (AD) de linha francesa como referencial teórico e analítico, 
concebemos o discurso como parte da natureza humana, ou seja, como uma realização do 
sujeito, sendo por isso um “objeto” sócio-histórico e ideológico que torna possível a trans-
formação de homens e mulheres, bem como do contexto de realidade (ORLANDI, 2009). De 
acordo com Orlandi (2009), o discurso é definido como efeito de sentidos entre interlocu-
tores, os quais são considerados como sujeitos do discurso, portanto, submetidos à lingua-
gem e interpelados pela ideologia. Na perspectiva da AD, o “dado empírico” é caracterizado 
pela incompletude, já que a linguagem é entendida como não transparente. Esse aspecto 
é questionado pela AD ao interrogar, por exemplo, a existência de um único sentido para 
a leitura de um texto ou uma imagem, ou seja, para um “dado” de linguagem. Nessa pers-
pectiva discursiva, os sentidos de/sobre C&T sempre podem ser outros, pois dependem das 
condições de produção da leitura e dos discursos. 

Ao considerarmos a não transparência da linguagem, pensamos que a leitura dos tex-
tos e questões do PISA vão além da mera decodificação de palavras e imagens. Argumen-
tamos que os textos são objetos discursivos que possibilitam a articulação das questões 
do discurso da/sobre Ciência aquelas do sujeito e da ideologia. Textos esses passíveis de 
leituras parafrásticas e polissêmicas, nas quais pode tanto haver coincidências na produ-
ção de sentidos, como também deslocamentos das interpretações esperadas (ORLANDI, 
2009). Nesse viés, ao considerarmos a formação de leitores no ensino de Ciências da Escola 
Fundamental, trabalhamos com as histórias de leituras de estudantes, suas expectativas, 
conhecimentos e desejos como parte das condições de produção da leitura e da escrita. 
Isso contribui, de forma significativa, para aprofundarmos a compreensão sobre relações 
estabelecidas entre os textos e questões do PISA e os leitores, bem como, leituras menos 
ingênuas da Ciência (CASSIANI, GIRALDI,LINSINGEN, 2012; SIMAS FiLHO, CASSIANI, FLÔR, 
2013).

Visando estabelecer relações menos naturalizadas sobre a forma como a Ciência pode 
ser entendida e mediada constitutivamente pela linguagem em sala de aula de Ciências, 
nosso olhar se volta para as relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade. Na perspec-



|   191   |

tiva das relações CTS a educação científica deve considerar aspectos sócio-políticos, eco-
nômicos e culturais (SIMAS FiLHO, CASSIANI, FLÔR, 2013). Sendo assim, pensamos que os 
estudantes devem ter a possibilidade de refletir sobre a ação humana e os reflexos da evo-
lução científica sobre a sociedade e o ambiente, discutindo e refletindo criticamente sobre 
questões sociais relacionadas à produção, consumo e desigualdade social (KARAT, CUNHA, 
SIMAS FILHO, 2011).

Levando em conta esse entendimento, na sequência explicitamos acerca das condi-
ções de produção da pesquisa. Com base em dados divulgados pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), a maioria dos estudantes bra-
sileiros que participam do PISA encontra-se no final do ensino fundamental, entre o 8º e 
9º anos. Devido a esse aspecto, a presente investigação foi realizada em turmas do 9º ano 
de uma Escola Básica Municipal, pertencente à Rede Pública de Florianópolis/SC. Portanto, 
com estudantes situados na faixa etária dos quinze anos. A coleta de dados foi feita em au-
las de Ciências e envolveu duas turmas, totalizando quarenta e oito sujeitos de pesquisa. O 
critério para a escolha da escola decorreu do conhecimento do seu contexto educacional, 
materializado em seu Projeto Político-pedagógico, o qual possui como eixo norteador a 
leitura e escrita como um compromisso de todas as áreas do conhecimento.

Para a construção do corpus de análise elaboramos uma atividade de leitura que con-
sistiu de três textos e uma série de questões do PISA. Escolhemos os seguintes textos: “A 
tecnologia cria a necessidade de novas regras (PISA 2000); “Ozônio”, (PISA 2006) e “Mudança 
Climática”, (PISA 2006). Os critérios para a escolha dos referidos textos foi decorrente de 
temas atuais da C&T e dos aspectos que englobam as relações CTS. Definida a atividade de 
leitura, também elaboramos e aplicamos um questionário com o propósito de delinear o 
perfil dos estudantes e o contexto da leitura. Isto posto, para a coleta de dados utilizamos 
duas aulas de Ciências  em cada turma. Após, as respostas dos estudantes foram transcri-
tas e tabuladas, constituindo, portanto, o corpus de análise da pesquisa. Paralelamente à 
coleta dos dados e informações, realizamos uma pesquisa documental com o intuito de 
conhecer  as condições de produção do PISA. 

Antes de apresentar um esboço de análise envolvendo as condições de produção de 
sentidos de/sobre Ciência veiculadas a leitura dos textos e questões do PISA, levantare-
mos algumas considerações sobre as condições de produção dos discursos que envolvem 
a prova (textos e questões). Para a AD as condições de produção compreendem o sujeito, 
a situação e a memória discursiva (ORLANDI, 2009), ou seja, os contextos imediato e amplo 
associados a avaliação do PISA. Em relação ao contexto imediato destacamos as circunstân-
cias da enunciação, neste caso, a sala de aula, o professor de Ciências, a escolha dos textos 
e das questões da prova, a história de leitura dos estudantes, dentre outros. Em relação 
ao contexto mais amplo, consideramos aspectos sócio-históricos e ideológicos como as 
instituições envolvidas na prova (OCDE e INEP), os avaliadores e os objetivos do PISA. Desse 
modo, pontuamos que o Programa vincula-se a um discurso que institui e justifica práticas 
hegemônicas de leitura de/sobre Ciência onde a ideia é que as escolas e os sujeitos en-
volvidos no processo educacional se enquadrem num projeto “que homogeneíza culturas, 
valores, conhecimentos e práticas, em um contexto social profundamente marcado pelo 
predomínio da epistemologia positivista” (ESTEBAN, 2008, p. 7-8).

Nesse sentido, compactuamos com  Esteban (2008), de que o PISA cumpre uma função 
homogeneizadora, num sentido de valorização e legitimação de um único universo de co-
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nhecimentos, uma única perspectiva epistemológica, um único processo cognitivo, um único 
conjunto de valores, e, com isso desqualifica tudo o que se diferencia do que se assume social-
mente como discurso padrão da Ciência. Observamos que o PISA trabalha numa perspectiva 
de que nem todos os conhecimentos têm igual valor, já que tem como focos de avaliação 
a Leitura, a Matemática e as Ciências da Natureza, ignorando áreas como as Ciências Huma-
nas (Geografia, História e as Artes), por exemplo. Não podemos também deixar de assinalar 
a centralidade de uma perspectiva discursiva de neutralidade, objetividade e universalidade 
da Ciência. Porém, como contraponto defendemos que há no discurso científico escolar uma 
determinada formação discursiva que os estudantes precisam se apropriar. Com isso não esta-
mos falando que qualquer sentido é válido no ensino-aprendizagem de Ciências, mas dos li-
mites de uma prova mundial que não considera o aspecto da não transparência da linguagem. 

Levando em conta essas reflexões, apresentamos um recorte da leitura das questões 
do PISA vinculadas ao texto “Mudança Climática”. A situação e contexto das questões refe-
rem-se ao meio ambiente, num sentido global, requerendo que os alunos utilizem as in-
formações fornecidas no texto e em uma figura para sustentar argumentações a favor da 
redução das emissões de dióxido de carbono como um resultado da atividade humana 
(“questão 1”). Por outro lado, na questão 2, que os estudantes utilizem as mesmas informa-
ções de maneira diferente, para apoiar a visão de que os efeitos da atividade humana não 
constituem um problema real para as mudanças climáticas.

Quanto aos resultados, observamos que dos 48 alunos participantes da pesquisa, apro-
ximadamente 54% não responderam a “questão 1” e 65% não responderam a “questão 2”. 
Podemos inferir que essa situação pode ter ocorrido por falta de tempo ou pela dificuldade 
no entendimento das questões e da própria palavra “argumentação”. Contudo, entre os estu-
dantes que responderam as questões, percebemos que os mesmos não escreveram os argu-
mentos considerados corretos segundo a codificação do PISA. Eles responderam as questões 
produzindo argumentos para além da mera localização de informações no texto, gerando 
deslocamento de sentidos de/sobre Ciência.  Sendo assim, suas respostas foram diferentes 
das expectativas esperadas pelos critérios da avaliação do PISA em que dá Zero para quem 
disser que um aumento de temperatura terá um efeito negativo na Terra (PISA, 2006).

Tais respostas nos permitem observar que as interpretações geradas pelos estudan-
tes ultrapassaram a perspectiva de uma leitura parafrástica, superando, dessa forma, uma 
leitura parafrástica. Seus argumentos se filiaram a discursos veiculados pela mídia e nesse 
caso, suas respostas decorreram de uma leitura polissêmica da Ciência. Nessa direção, pro-
duziram gestos de interpretação que colocaram a figura humana no centro da Ciência e 
dos problemas ambientais, numa concepção catastrófica, ou seja, de iminente perigo para 
o planeta e sua biodiversidade.

Partindo desses resultados, assinalamos que a maioria das questões do PISA utiliza-
das no presente estudo, parece silenciar aspectos sociais da Ciência. Isso nos faz supor que 
circula no PISA um discurso de/sobre Ciência que privilegia conhecimentos neutros e inde-
pendentes de relações sociais estabelecidas ou de controvérsias científicas. Consideramos 
que isso gera tensões em aulas de Ciências já que defendemos que o discurso científico 
veiculado nas escolas e no ensino de Ciências, deve proporcionar elementos para a critici-
dade acerca das questões de/sobre C&T, o que ao nosso ver só é possível por intermédio 
de um conhecimento baseado em apropriações sociais e históricas, com seus equívocos e 
deslocamentos, para que os estudantes possam questionar o mundo em que vivem.
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Finalizamos, colocando em relevo que ao pesquisarmos sobre o funcionamento da 
leitura de textos de/sobre Ciência veiculados pelo PISA, estamos não somente produzindo 
reflexões sobre as condições de produção de sentidos construídos pelos estudantes em 
aulas de Ciências, mas também acessando a produção de sentidos provocados pela própria 
avaliação do PISA, que é vista como um instrumento confiável em várias partes do mundo. 
Com isso, queremos reforçar que tanto na escola e no ensino de Ciências quanto na avalia-
ção proporcionada pelo PISA, é fundamental dar maior atenção aos aspectos relacionados 
ao funcionamento da leitura, bem como, as relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade.
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RESUMO

Este trabalho tem por foco central investigar a prática pedagógica das professoras e as 
possíveis relações dialógicas presentes na comunicação e na brincadeira estabelecidas nas 
interações entre crianças e adultos no cotidiano da educação infantil. Problematizamos a 
função social da docência nessa área, partindo dos pressupostos teóricos da Pedagogia da 
Infância que se inscreve como subárea da educação.

Palavras-chave: Ato social. Brincadeira. Crianças bem pequenas. Docência. Educação In-
fantil.

 
Esta problemática foi desenvolvida pautando-se nos estudos italianos de Bondioli, 

(1990; 1993) e Savio (1993; 1996; 2011) e na produção brasileira acerca da educação das 
crianças, especialmente de zero a três anos (BARBOSA, 2000; COUTINHO, 2010; FARIA, 1999; 
GUIMARÃES, 2008; ROCHA; 1999; SCHMITT; 2014). No intuito de aprofundar o conhecimen-
to acerca da docência com as crianças bem pequenas, uma vez que o estudo foi realizado 
em um grupo de seis meninas e nove meninos com idade entre dois a três anos (15 crian-
ças), escolhemos dialogar com a base teórica da Filosofia da Linguagem de Bakhtin e o 
Círculo (2009), com alguns conceitos de Vigotski (2000; 2008; 2009) e com a Sociologia da 
Infância no que toca a criança como agente social e sujeito de direito, ativa e com voz a ser 
escutada (CORSARO, 2011; FERREIRA, 2010; SARMENTO, 2004). Além das crianças, também 
participaram deste estudo duas professoras regentes, duas auxiliares de sala, uma profes-
sora auxiliar de ensino e uma professora de Educação Física (seis adultos). 

Tomamos a organização da documentação pedagógica – planejar – observar – re-
gistrar – avaliar – documentar – como parte constitutiva da docência com as crianças bem 
pequenas. A compreensão bakhtiniana sobre a constituição da linguagem contribui na 
orientação sobre a investigação das práticas cotidianas na educação infantil, já que para 
o autor o objeto de estudo nas Ciências Humanas, é o homem (ser expressivo e falante). 
Assim buscar compreender as relações cotidianas pelo viés do dialogismo, como foi nossa 

1 Possui doutorado em Educação. Trabalha como supervisora escolar na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. 
Atua na área da Educação, com ênfase na formação continuada de professores de Educação Infantil. 
 
2 Professora da Universidade Federal de Santa Catarina. É coordenadora Núcleo de Formação de Professores, 
Escola, Cultura e Arte (NUPEDOC/UFSC).

3 Professora da Universidade do Estado de Santa Catarina FAED/UDESC.
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escolha, significa trazer para o debate a relação ética entre o individual e o coletivo, possi-
bilitando compreender que a docência na educação infantil pode assumir um caráter res-
ponsável e responsivo, tornando-se ato pedagógico, a partir do conceito de ato social de 
Bakhtin (2010). Desta forma, constata-se ainda o quanto a discursividade que permeia a 
sociedade carrega ideologias que marcam historicamente o Ser professora de educação 
infantil, por vezes, formando uma concepção de que esta profissão ocupa um lugar de me-
nor importância (BATISTA, 2013; CERISARA, 1996; DIAS; 2009; KUHLMANN Jr., 2007). A me-
todologia da pesquisa é pautada na abordagem qualitativa (AZANHA, 1992; GATTI, 2002; 
LÜDKE E ANDRÉ, 1986; MERCADO, 2002) e interpretativa (GEERTZ, 2008). Ao que se refere às 
crianças nos aportamos em estudos de orientação etnográfica em pesquisa com crianças 
(FERREIRA, 2010; GRAUE e WALSH, 2003). Na geração de dados foi possível organizar um 
quadro de análises formado por blocos interpretativos, a partir dos conceitos bakhtinianos 
de alteridade, dialogismo e escuta e tema e significação. Cada bloco interpretativo apresenta 
três subseções que discutem e problematizam a prática pedagógica. A abordagem sobre 
a alteridade revela a necessidade de um agir pautado na ética e na sensibilidade e uma 
atenção à relação eu/outro. Os conceitos de dialogismo e escuta reiteram a necessidade das 
professoras de educação infantil tomarem as enunciações das crianças como reivindicação 
tornando seu agir com elas mais consciente e próximo ao que manifestam, formando um 
diálogo inacabado. Os conceitos de tema e significação possibilitou compreender como 
a discursividade das crianças se constitui por meio de pseudoconceitos, ao qual, requer 
olhar atento e constante atribuição de sentidos por parte das professoras. Por fim a brin-
cadeira é revelada como promotora na constituição discursiva das crianças e por meio da 
significação que formam entre elas, encontram possibilidades de transgredirem às regras 
instituídas pelos adultos. A pesquisa busca contribuir com a produção do conhecimento 
acerca da docência na educação infantil, principalmente com as crianças de zero a três anos 
que possuem jeitos tão particulares de estar no mundo e de enunciar a forma como inter-
pretam os contextos sociais, aos quais, participam.  
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RESUMO

A presente investigação teve como meta compreender o desenvolvimento de um núcleo 
específico de Educação Física no âmbito de um curso de especialização em Educação na 
cultura digital. Metodologicamente trata-se de um estudo de caso de caráter qualitativo, 
demarcado pelos preceitos da perspectiva da auto-observação. Para a produção de da-
dos adotamos a análise documental e entrevistas semiestruturadas com os 10 professores/
cursistas da área de Educação Física e com os gestores do curso. Os resultados apontam 
para a importância da formação continuada no que tange à abordagem das tecnologias 
na atuação docente, tendo em vista a dinâmica cultural contemporânea e os consequentes 
desafios para a educação.

Palavras-chave: Formação de professores. Cultura digital. Educação Física. Mídia-educação

INTRODUÇÃO

As tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) integram nossas vivên-
cias profissionais, sociais, de lazer, enfim, nossa vida cotidiana. Elas se fazem presentes fun-
cionando como canais de comunicação com nossos interlocutores por meio de mensagens 
de texto, voz, imagens, vídeos e também como fontes de acesso a informação, concretiza-
das nos portais, jornais on line, redes sociais etc. (PRETTO; ASSIS, 2008).

Este conjunto de ações cotidianas mediadas por notebooks, tablets, smartphones tem 
caracterizado nossa integração a uma cultura digital, isto é, a um estágio do nosso processo 
civilizatório em que os modos de produção, circulação, consumo e reprodução dos signi-
ficados que atribuímos às coisas, símbolos, técnicas, valores, etc. tem nas TDIC um fator 
determinante (RUDIGER, 2011). Assim, trata-se de um conjunto de inovações que alterou 
as formas de pensar, sentir e agir da sociedade; ou seja, a formação de uma nova cultura 
(SOUTO; LAPA, 2014).

Neste contexto, em que a sociedade contemporânea tem se alicerçado por meio de 
suportes digitais e desenvolvido novas possibilidades comunicativas próprias de uma so-
ciedade multitela (RIVOLTELLA, 2008), a educação e a instituição escolar não podem ser 

1 Possui graduação em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Catarina, Mestrado e Doutorado em 
Educação Física pela Universidade Federal de Santa Catarina. Professor de Educação Física na Rede municipal de 
Ensino de Florianópolis, com atuação da educação infantil.

2 Professor aposentado do Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade Federal de Santa Catarina.
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pensadas alheias às tecnologias, uma vez que são atravessadas pelas mesmas no âmbito da 
cultura digital. Implica, assim na necessidade de se repensar a educação escolar e o papel 
dos professores e de suas práticas pedagógicas frente a uma nova forma de organização, 
produção e acesso aos conhecimentos (BUCKINGHAM, 2012).  

Este é um grande desafio que está ligado a formação de professores. Isto porque, 
o papel transformador não advém das tecnologias em si, mas da intencionalidade peda-
gógica de sua utilização (PONTES, 2015) e, dessa maneira, a construção de uma trajetória 
para a emancipação dos sujeitos por meio das TDIC precisa contar com o protagonismo 
dos professores. 

Dessa forma, considerando que a cultura digital tem apresentado uma série de de-
safios para a formação de professores no que tange a integração das TDIC ao currículo 
escolar (ALMEIDA, 2010), a presente pesquisa teve como objetivo compreender o desen-
volvimento de um núcleo específico de Educação Física no âmbito de um curso sobre a 
Educação na cultura digital, realizado na perspectiva da mídia-educação, na modalidade 
EAD. E nessa perspectiva, pode-se afirmar que a pesquisa compreendeu os processos de 
concepção, a produção dos conteúdos didáticos e a oferta do núcleo, assim como uma 
avaliação sobre a experiência e repercussões do curso/núcleo. 

METODOLOGIA

Do ponto de vista de um delineamento metodológico, esta pesquisa pode ser carac-
terizada como um estudo de caso, com abordagem qualitativa, que adota como objeto a 
produção, oferta e avaliação de um núcleo de estudos que aborda a Educação Física escolar 
no contexto de um curso de especialização em educação na cultura digital.

Partindo de tal pressuposto, epistemologicamente, buscamos aproximações com a 
abordagem sócio-histórica que consiste “numa preocupação de compreender os even-
tos investigados, descrevendo-os e procurando as suas possíveis relações, integrando o 
individual com o social” (FREITAS, 2007, p.28). Esta abordagem, que é marcante por seu 
caráter dialógico, assume a interação como fundamental no estudo dos fenômenos hu-
manos, constituindo-se a partir de uma “dimensão alteritária” (FREITAS, 2007).

Esta proposta de auto-observação baseia-se na constituição de “sistemas observa-
dores de si mesmo” (CERNY,2009). Ou seja, não há possibilidade de um suposto distan-
ciamento quando o próprio objeto em observação e análise contempla a participação do 
pesquisador. Para a autora, o pesquisador é um observador da experiência na qual está 
inserido e, por isso, sua compreensão é construída a partir do lugar sócio-histórico que 
ocupa e depende das relações estabelecidas com os sujeitos pesquisados. 

Para a produção de dados adotamos a análise documental e entrevistas semiestru-
turadas com os 10 professores/cursistas da área de Educação Física que passaram por 
todas as etapas do curso. Também foram entrevistados a Coordenadora do projeto de 
criação do curso e o Coordenador da especialização. Quanto à ferramenta metodológica 
adotada para a interpretação dos dados produzidos em campo, a escolha recaiu sobre a 
análise de conteúdo (BARDIN, 2009).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

No primeiro capítulo as atenções foram voltadas para os aspectos referentes à con-
cepção do curso, apresentando e discutindo os pressupostos teóricos e metodológicos que 
fundamentaram uma proposta de especialização em educação na cultura digital. A ideia 
central foi trazer à tona os fundamentos presentes nos documentos estruturantes do curso, 
destacando seus princípios e orientações metodológicas.

Pode-se afirmar que o processo de concepção de um núcleo específico de Educação 
Física e TDIC manteve coerência com os pressupostos teórico-metodológicos do curso de 
especialização em Educação na cultura digital e, dessa maneira, os intentos se voltaram 
para reflexões e possibilidades de integração das TDIC ao componente curricular Educação 
Física para além de uma perspectiva meramente instrumental, de inovação didática. Nesse 
sentido, era preciso estimular os professores a pensar as relações entre escola e TDIC, assu-
mindo suas próprias práticas cotidianas como referência. 

Para tal, adotaram-se cenários concretos representados por narrativas construídas 
por seus pares professores como molas propulsoras para se visualizar outras possibilida-
des de planejamento, intervenção e avaliação nas aulas. Assim, a proposta de um Núcleo 
específico de Educação Física que abordasse esse componente curricular assumindo como 
referência a cultura digital, levou em consideração os muitos atravessamentos das TDIC nos 
conteúdos e responsabilidades pedagógicas da Educação Física. 

Dessa forma, defendemos a Educação Física como um componente curricular inte-
grado ao projeto pedagógico da escola e demarcamos suas ações com as TDIC com base 
nas abordagens da mídia-educação, propondo que as ações mediadas pelas tecnologias 
nas aulas de Educação Física precisam ser desenvolvidas do ponto de vista instrumental, 
criativo e crítico. Para abarcarmos as diferentes etapas da educação básica nos conteúdos 
presentes no núcleo, optamos pela construção de três cenários pedagógicos:  lazer, jogos e 
brincadeiras; o esporte e suas novas vivências; corpo, saúde e estética. 

No que diz respeito a produção dos conteúdos didáticos para o núcleo específico de 
Educação Física e TDIC, nos pareceu oportuno compreender as estratégias adotadas pela 
equipe de produção, ligada ao LaboMídia/UFSC, no sentido de se arquitetar uma propos-
ta mídia-educativa a ser oferecida na modalidade EaD. Nossas estratégias contemplaram 
então a dedicação de todos os membros da equipe, humildade em pedir ajuda quando 
necessário e o constante diálogo.

O segundo capítulo, é dedicado às problematizações acerca da oferta do núcleo es-
pecífico de Educação Física e TDIC. Nesse sentido, nossos intentos investigativos procura-
vam saber quais as escolhas procedidas pela equipe docente responsável no que tange ao 
desenvolvimento das atividades e também no que se refere ao Trabalho de conclusão de 
curso, levando em conta a quantidade de professores/cursista, a modalidade EaD e o cro-
nograma estipulado para o núcleo. Todavia, foi necessário ampliar o enfoque da oferta do 
núcleo, contextualizando-a no âmbito da oferta da especialização como um todo, abran-
gendo seus êxitos e limites (a partir da percepção da equipe gestora), uma vez que, de certa 
maneira, acabou tendo implicações sobre as escolhas realizadas para a oferta do núcleo.

No âmbito geral, verificou-se que o curso se constituiu em uma ótima alternativa re-
lacionada à formação continuada dos professores, especialmente ao levar-se em conta a 
articulação das ações desenvolvidas em seus diferentes módulos diretamente com o am-
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biente escolar. Sobre os limites observados na oferta piloto da especialização, é relatada a 
dificuldade em se mobilizar os coletivos pedagógicos para reflexões e ações sobre/com as 
TDIC nas escolas, que leva em conta, além da formação das equipes de professores para o 
curso, a própria política de contratação de professores ACTs na esfera estadual. Outro prin-
cípio do curso que parece não ter se efetivado diz respeito aos diálogos entre as diferentes 
equipes docentes que atuavam paralelamente ao longo da especialização. 

Outro aspecto que chamou a atenção e que acabou marcando a oferta piloto da espe-
cialização está relacionado com o elevado número de desistências de professores/cursistas, 
tendo totalizado um percentual de aproximadamente 75%. 

No que diz respeito ao núcleo específico, nossas escolhas quanto às atividades que pre-
cisariam ser desenvolvidas pelos professores/cursistas visavam conhecer os sujeitos com os 
quais partilharíamos o núcleo, principalmente em termos de apropriação instrumental e con-
ceitual sobre educação e tecnologias, assim como valorizar os próprios conteúdos didáticos 
produzidos por nossa equipe para o núcleo. Para o acompanhamento de nossos professores/
cursistas na modalidade EaD, procuramos acessar diariamente a plataforma E-ProInfo e sem-
pre enviar mensagens de incentivo, conforme as atividades eram realizadas, no intuito não 
somente de estabelecer uma relação menos distante com nossos interlocutores.

Em se tratando da proposta de TCC desenvolvida por nossa equipe docente, nossas 
ações versavam sobre a necessidade de valorizar as experiências acumuladas pelos profes-
sores/cursistas ao longo do núcleo específico Educação Física e TDIC e então, o ponto de 
partida para essa construção foi refletir sobre a experiência de planejamento e intervenção 
pedagógica em âmbito escolar com a integração das TDIC, correspondente à atividade final 
do NEEF. 

No terceiro capítulo, a intenção foi dar voz aos professores/cursistas, analisando as 
suas percepções, decorrentes da participação no curso de especialização e, mais especifica-
mente no núcleo específico de Educação Física e TDIC, no intuito de se avaliar esta proposta 
formativa.

Sobre a avaliação do Núcleo específico de Educação Física e TDIC, a presente pesquisa 
procurou verificar como os professores/cursistas avaliam a sua pertinência, assim como os 
conteúdos didáticos e atividades propostas e sua ressonância com o cotidiano escolar. Da 
mesma forma, propôs-se compreender suas percepções sobre a sua própria participação 
ao longo dessa proposta formativa em termos de envolvimento com o núcleo, dedicação 
às atividades e comunicação com professores/tutores.    

Acerca dos materiais, conteúdos e atividades abordados no decorrer do curso, foram 
realizados elogios e dada ênfase às suas potencialidades formativas, assim como foi elogia-
do a forma como os conteúdos foram disponibilizados nos módulos do curso. Ressaltou-se 
também a importância das atividades propostas exigirem que os participantes investigas-
sem e refletissem sobre seus próprios cotidianos pedagógicos.

Sobre a comunicação ao longo do curso foram destacados alguns aspectos que pre-
cisariam ser repensados, como: a necessidade de se prever mais encontros presenciais para 
sanar dúvidas; a urgência de uma maior celeridade por parte das equipes docentes no re-
torno das atividades realizadas; assim como críticas à plataforma E-ProInfo.

Já no que tange à participação dos professores/cursistas no curso, destacou-se a 
importância dos coletivos formados nas escolas na perspectiva da cooperação, troca de 
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saberes, socialização de experiências, assim como para a realização das atividades propos-
tas, numa perspectiva de mediação entre colegas e de estímulo para continuidade e não 
desistência do curso. 

No que diz respeito ao núcleo específico de Educação Física e TDIC propriamente dito, 
as percepções dos professores/cursistas entrevistados compreenderam, primeiramente, a 
sua participação no citado núcleo. Nessa perspectiva, destacou-se uma maior facilidade ao 
se abordar a educação na cultura digital assumindo como referência a própria área de atua-
ção; e o fato do núcleo específico ter sido a parte mais interessante do curso por dialogar 
diretamente com as suas demandas.

Em se tratando dos materiais produzidos para o Núcleo, a avaliação dos professores/
cursistas se deu predominantemente a partir do destaque de aspectos positivos como, por 
exemplo: a abrangência e pertinência de seus conteúdos; a importância dos cenários con-
cretos como forma de se estabelecer um olhar sensível para a realidade das escolas ao se 
propor a integração das TDIC às aulas.

Por último, no que se refere à comunicação durante o NEEF, foi destacada a percepção 
de que os processos foram mais ágeis do que nos demais módulos do curso, confirmando 
nossa aposta na comunicação (base do processo educacional) como forma de se aproximar 
os sujeitos envolvidos e qualificar o processo. Cabe ressaltar que a adoção de ferramentas 
síncronas foi apontada como uma alternativa que poderia melhorar a comunicação, sobre-
tudo, para a troca de informações entre pares.

O quarto capítulo é destinado à análise das possíveis repercussões das experiências 
acumuladas ao longo do curso, na prática pedagógica dos professores de Educação Física. 

Em se tratando das contribuições do curso/núcleo as percepções dos professores/
cursistas nos permitiram inferir que os sujeitos entrevistados passaram a “aceitar melhor” 
as TDIC na escola; adquiriram maior segurança para propor ações com as TDIC em sala; 
perceberam a necessidade de se problematizar as tecnologias no cotidiano pedagógico 
em virtude das demandas educacionais contemporâneas; assim como a necessidade de se 
propor uma abordagem crítica e criativa com as TDIC nas aulas. Também revelaram ter uma 
melhor compreensão de como a Educação Física escolar pode apropriar-se das tecnolo-
gias propondo a própria ressignificação do trato com o conhecimento nesse componente 
curricular; além de enfatizarem da riqueza representada pelas possibilidades de trabalho 
coletivo nas escolas.

Acerca das atividades desenvolvidas a partir da experiência do curso/núcleo, é pos-
sível destacar que predominaram ações ligadas ao planejamento das aulas, como a busca 
de conteúdos, vídeos e atividades na internet, assim como práticas de registro das aulas 
e a produção de conteúdos (slides) para apresentação em sala. Foram citadas a utilização 
da sala de informática para pesquisa na rede sobre conteúdos tematizados pelos docen-
tes, trabalhos com a utilização de aplicativos para smartphone, a produção de conteúdos 
pertinentes à área para veiculação na rádio escolar, a filmagem de fundamentos técnicos 
esportivos para posterior correção de movimentos, mapeamento e reflexão sobre espa-
ços e equipamentos de lazer no bairro, além de processos de ensino com auxílio da lousa 
digital. 

Em relação aos limites apontados pelos professores/cursistas para o desenvolvimento 
de ações com as TDIC em suas escolas, nossas discussões contemplaram problemas refe-
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rentes à estrutura física das escolas, à proibição do uso do telefone celular, à resistência de 
alguns colegas docentes e à ausência do professor de informática/tecnologias.

Dessa forma, viu-se que a reclamação sobre as condições das salas de informática 
nas escolas foi recorrente, com computadores sucateados e sem uma proposta de manu-
tenção. Também foram perceptíveis críticas quanto à qualidade da conexão banda larga 
disponível nas escolas.  

No que tange à proibição do uso do telefone celular os professores/cursistas relata-
ram em sua maioria que, apesar a Lei estadual, as escolas acabam relativizando a proibi-
ção, condicionando seu uso às práticas pedagógicas, dando aos docentes autonomia para 
decidirem se proíbem ou não. Contudo, ainda há contextos nos quais a proibição é mais 
inflexível.

Sobre as resistências por parte de alguns colegas docentes no que diz respeito à inte-
gração das tecnologias às aulas, os relatos versaram sobre a falta de conhecimento sobre o 
papel desempenhado por esses meios na educação, com especial destaque para o uso do 
celular; da mesma forma, o medo de não saber utilizar as TDIC ou saber menos do que os 
alunos, foi considerado um aspecto importante.

Por último, em se tratando da ausência do professor de informática nas escolas, os re-
latos docentes consideram sua presença importante por constituir-se como um mediador, 
uma vez que muitos docentes precisam de ajuda para utilizar a sala de informática; desta-
caram em muitos contextos que não há um profissional habilitado efetivo responsável pela 
sala e que suas ações são muitas vezes substituídas por outra pessoa que “dá uma força”.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Face ao exposto, levando em conta os limites e possibilidades de uma proposta mí-
dia-educativa de formação continuada de professores de Educação Física no âmbito da 
cultura digital, é possível defender a tese de que as temáticas referentes às relações entre 
Educação Física e cultura digital precisam ser contempladas nas políticas públicas voltadas 
para a formação continuada de professores, assim como integradas aos currículos no âm-
bito das licenciaturas. 

Isto porque, no contexto da cultura digital as representações sociais relativas às prá-
ticas corporais das quais a Educação Física se ocupa na educação escolar são produzidas e 
partilhadas de forma representativa pelas TDIC, sobretudo a partir dos usos que os jovens 
(nossos alunos) fazem. Nessa perspectiva, é preciso levar em conta também a importância 
dos meios de comunicação de massa na sociedade contemporânea no que tange a pro-
dução de discursos sobre os saberes e fazeres acerca da cultura de movimento, de onde 
são recolhidos e didaticamente transpostos os conteúdos de ensino e aprendizagem da 
Educação Física. De fato, são muitos os atravessamentos das TDIC nos conteúdos e respon-
sabilidades pedagógicas da Educação Física escolar.

Pode-se afirmar que esses sujeitos acessam cotidianamente informações sobre lazer, 
esporte, práticas corporais, saúde, corpo e estética através dessas tecnologias, oriundas das 
mais diversas fontes, onde nem sempre há uma preocupação com a qualidade das infor-
mações apresentadas. Assim, nossos alunos constroem seus discursos sobre esses temas 
através de suas interações com a grande rede, na qual muito provavelmente se encontram 
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representadas perspectivas hegemônicas dessas temáticas, para as quais uma abordagem 
pedagógica crítica e problematizadora contribuiria muito em termos de formação. Dessa 
maneira, percebe-se o quão urgente é a tarefa da Educação Física escolar assumir esse com-
promisso de tematizar e problematizar tais discursos acerca do esporte, do corpo, do lazer, 
das práticas corporais, e possibilitar aos alunos a interação com as linguagens e os modos 
de produção das tecnologias digitais de informação e comunicação, não como substitui-
ção, mas como complemento das aprendizagens possíveis sobre/com práticas corporais 
no âmbito da cultura digital, visando garantir uma formação emancipada dos sujeitos que 
adentram ao ambiente escolar.
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DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA SOLAR 
NO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS

Julisse Oker Savi da Silva, Me.1

RESUMO

O trabalho “Sistema Solar”, realizado no Laboratório de Ciências da EBM João Gonçalves 
Pinheiro, nos anos de 2017 e 2018, teve como objetivos: aprofundar os conhecimentos dos 
alunos, sobre o Sistema Solar, desde o Big Bang até as descobertas atuais; apresentar aos 
alunos uma introdução sobre medidas, escalas, raio, circunferência, número pi, bem como a 
utilização de materiais alternativos e/ou reaproveitados, visando um desenvolvimento sus-
tentável; demonstrar como o computador pode ser útil nos momentos de estudo, fazendo 
uso de um algoritmo de um site para fazer parte de nossos cálculos e por fim, buscar a auto-
nomia do aluno no desenvolvimento de projetos. Nesse projeto, construímos um Sistema 
Solar em escala, a partir de pesquisas sobre o assunto e com o uso da Astro-Escala, onde 
também realizamos estudos  dos cálculos matemáticos necessários, montando assim nossa 
tabela para construir os planetas. Fizemos as medidas em linhas, de modo que buscávamos 
encontrar objetos semelhantes aos diâmetros de nossos “planetas”. Depois de encontrados, 
fizemos as pinturas com características de cada um, bem como a pintura do Sol. Por fim, os 
alunos entregaram um texto explicando o que aprenderam e um relato sobre nosso traba-
lho, com os passos que seguimos, servindo como avaliação. Nosso Sistema Solar foi apre-
sentado IV Feira Municipal de Matemática, IV Feira Municipal de Ciências e V Feira Regional 
de Matemática de nosso município e foi premiado no Professor Nota 10 do ano de 2017.

Palavras-chave: Sistema Solar. Laboratório de Ciências. Experimentos. 

JUSTIFICATIVA

Estudar o planeta Terra e o Sistema Solar é importante para nossos estudantes, pois é 
“necessário entender e compreender o que faz parte do mesmo e a sua importância para o 
desenvolvimento de toda a vida existente no planeta Terra” (AGOTTANI et al, 2018). De acor-
do com esses autores, é “de grande importância o estudo do sistema solar, para que o aluno 
compreenda os elementos que o compõem e as suas características”. Desta forma, através 
das aulas semanais do laboratório de ciências, com a constante curiosidade dos alunos e 
também com a necessidade de demonstrar na prática algo que é complexo para visualizar, 
como a questão das escalas e do tamanho do Universo, surgiu o projeto de construção do 
Sistema Solar em escala de tamanho, estudando através da temática questões relaciona-
das à astronomia, matemática, física, química e biologia e contanto com a reutilização de 

1 Possui graduação em Química (UFSC) e Biologia (Claretiano), especialização em Ensino de Ciências (IFSC) e mes-
trado em Educação Científica e tecnológica. Trabalha na Prefeitura Municipal de Florianópolis (Professora Auxiliar 
em Atividades de Ciências). Atua na área da Educação, com ênfase em Educação Científica e Tecnológica e Dificul-
dades de Aprendizagem. julisse.silva@prof.pmf.sc.gov.br
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materiais visando à educação baseada no meio ambiente e na sustentabilidade, o que vai 
ao encontro de Lima e Loureiro (2018), para o qual “a compreensão dos fenômenos da na-
tureza exige a mobilização de conceitos e teorias das diversas disciplinas, principalmente, 
quando assumimos o desafio de explica-los em sua complexidade”.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E OBJETIVOS

A evolução científica e tecnológica a qual vivenciamos diariamente contribui para 
que, cada vez mais, o ensino de ciências seja fundamental na vida dos nossos estudantes, 
podendo ser interpretado como um aprendizado essencial. Deste modo, para Lima e Lou-
reiro (2013, p. 15) “aprender ciências contribui para formação integral da criança, que como 
sujeito do seu tempo implica nas definições de políticas sociais, culturais e econômicas 
para o país”. Para essas autoras, “as crianças desde o início do seu processo de escolarização 
apresentam grande interesse pelos fenômenos naturais e pela busca de explicações dos 
comos e porquês as coisas são como são”. Consideram também, que geralmente, as aulas 
de ciências são as mais “concorridas” no sentido da relação motivação e aprendizado das 
crianças, principalmente diante de desafios em busca de respostas. 

Quanto ao ensino de Ciências da Rede Municipal de Ensino (RME) de Florianópolis-SC, 
sua Proposta Curricular (PC) apresenta o papel as Ciências da Natureza sendo o de “auxiliar 
o/a estudante a se tornar um/uma cidadão/ã crítico/a que compreende o mundo e suas 
transformações, situando-o/a como parte integrante e agente transformador/a da socieda-
de onde está inserido/a” (PROPOSTA CURRICULAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE FLO-
RIANÓPOLIS, 2016, p. 182). Quanto aos eixos e conceitos construtivos da Área de Ciências 
da Natureza, a PC aborda temas: Ambiente e Sustentabilidade; O Planeta Terra no Universo; 
Biodiversidade; Saúde e Bem-estar; Materiais, Substâncias e Processos (p. 190-192). 

Quanto ao professor, a PC da RME de Florianópolis, enfatiza que seu papel é “(...) criar 
condições para a apropriação do conhecimento por parte do/da estudante, propiciando 
oportunidades para o desenvolvimento de conceitos e das relações entre fatos e ideias” (PRO-
POSTA CURRICULAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE FLORIANÓPOLIS, 2016, p. 189).

Sendo assim, ao perceber o interesse crescente sobre os planetas e o Sistema Solar 
por parte das crianças do 4º ano, visando ampliar os conhecimentos dos alunos, além de 
buscar instigar a curiosidade científica dos mesmos surgiu o objetivo específico de estudar 
os planetas através da construção de um Sistema Solar no Laboratório de Ciências. Para 
isso, teve apresentou os seguintes objetivos específicos: aprofundar os conhecimentos dos 
alunos sobre o Sistema Solar, desde o Big Bang até as descobertas atuais; apresentar aos 
alunos uma introdução sobre medidas, escalas, raio, circunferência, número pi, bem como 
a utilização de materiais alternativos e/ou reaproveitados, visando um desenvolvimento 
sustentável; demonstrar como o computador pode ser útil nos momentos de estudo, fa-
zendo uso de um algoritmo de um site para fazer parte de nossos cálculos e por fim, buscar 
a autonomia do aluno no desenvolvimento de projetos.

METODOLOGIA 

De acordo com a finalidade, o trabalho realizado se enquadra em uma pesquisa aplica-
da, sendo que ela foi executada para “solucionar algum problema específico, que já é conhe-
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cido e demonstrado no texto do trabalho, (...) gerar um novo conhecimento, aumentando 
o que já está disponível, mas, também para aplicá-lo na prática, intervindo no mundo real” 
(FONTENELLE, s/d). Quanto aos objetivos, é uma pesquisa exploratória, em que, de acordo 
com Gil (2008), se faz através da pesquisa bibliográfica e/ou entrevistas é proporcionado uma 
maior familiaridade com o assunto. Por sua vez, quanto aos procedimentos técnicos, é clas-
sificada com uma pesquisa experimental, pois de acordo com Gil (2008), ela ocorre quando 
através de um determinado objeto de estudo, são selecionadas variáveis capazes de influen-
cia-lo a ponto de definir as formas de controle e a observação do efeito causado através des-
sas variáveis. Sendo assim, o trabalho contou com algumas etapas, como a verificação do 
conhecimento prévio dos alunos sobre o Sistema Solar, a realização de experimentos sobre o 
assunto, a exibição de filmes sobre o Universo e a origem do Sistema Solar e a confecção do 
Sistema Solar em Escala, a partir do tamanho que foi escolhido para o “Sol”. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em um primeiro momento, houve a realização do experimento da simulação do Big 
Bang com balão e papel e após, pediu-se para que os alunos desenhassem o Sistema Solar 
(sem explicação, para fazer um diagnóstico sobre o que os alunos sabiam acerca do tema); 

Em um momento posterior,  ocorreu a apresentação de imagens do Sistema Solar, 
com distribuição dos planetas com posições relativas ao Sol) e explicação sobre os plane-
tas. Foi feito o registro através de um novo desenho do Sistema Solar, e posteriormente, ti-
vemos a exibição de documentários sobre o sistema solar; a explicação sobre os tamanhos 
e distâncias do Sistema Solar, bem como a utilização de escalas. Sendo assim, partimos 
para o próximo passo: a confecção de um Sol, de tamanho aleatório, definido pelos alunos 
com o uso de um barbante e quatro cartolinas, para a construção do sistema solar em es-
cala partindo do tamanho do sol construído. Mais uma vez, foi falado sobre definição de 
circunferência, raio e diâmetro (que seriam usados para determinar os tamanhos dos pla-
netas). Para a construção do Sol, foram utilizadas cartolinas, compasso, barbante (para fazer 
a circunferência). Após o Sol “desenhado”, pensamos (professora e alunos) em como seria a 
“cara” do nosso Sol. Assim, decidimos colocar rolinhos feitos com folha de revista. Para isso, 
utilizando também cola, fizemos algumas etapas:

• Separação das folhas das revistas;
• confecção de tubinhos com as folhas;
• Após a secagem, começamos a enrolar os tubinhos transformando-os em rolos.
• Novamente, após a secagem, começamos a colar no nosso sol.
• Após o término do sol, fomos para a parte da pintura:
• Passamos quatro demãos de tinta branca (guache) e quatro demãos de tinta 

amarela.

Para a continuação do projeto, enquanto secavam as demãos de tinta, aproveitamos 
para estudar sobre os planetas, revisando os conteúdos já estudados anteriormente (como 
a composição dos planetas – gasosos e rochosos - e as temperaturas e o que a posição em 
relação ao sol influencia nela) e medimos o diâmetro do nosso Sol, que foi de 80 cm. O 
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último passo, após a construção dos planetas (que será descrita abaixo), foi passar cola em 
todo o sol e colocar o glitter dourado.

Quanto à construção dos planetas, utilizamos um site chamado astro-zenite que ofe-
rece uma tabela onde, a partir do diâmetro do sol que você coloca, ele calcula automatica-
mente quais seriam os diâmetros dos planetas do sistema solar, bem como a lua e também 
os planetas anões mais conhecidos, como Plutão e Ceres. Esses cálculos feitos pelo algorit-
mo do site astro-zenite, no qual os alunos utilizando o chromebook entraram no site e colo-
caram o valor na tabela de escala. Nesse momento os alunos aprenderam sobre conversão 
de unidades, visto que nosso Sol estava em centímetros e o site trabalha com milímetros.

Figura 1: Tabela com os tamanhos dos planetas em escala obtidos a partir do Sol com 80 cm. 
Fonte: Site Astro-Zenite.

Posteriormente, explicou-se para os alunos de forma demonstrativa e com exemplos 
cotidianos, de como se chega às medidas de circunferência e diâmetro, bem como a função 
de utilizar escalas e como que elas são calculadas. A partir desse ponto, tínhamos mais uma 
missão: calcular os valores das circunferências para todos os planetas do sistema solar. No-
vamente, entrou uma introdução a parte matemática do que é circunferência, diâmetro e 
raio. Foi necessário explicar e reforçar várias vezes, pois são alunos de quinto ano do ensino 
fundamental, e muitos não têm domínio da matemática e das operações básicas, então, 
foi um grande desafio introduzir conceitos tão complexos e abstratos, como o conceito de 
escala. Como já tínhamos em mãos os valores dos diâmetros dos planetas, seria necessário 
também os raios, para podermos calcular as circunferências. Então, após explicar os con-
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ceitos, utilizando tampas e objetos redondos, partimos para os cálculos que seriam utili-
zados para construir nosso sistema solar em escala: para cada planeta, calculamos o raio e 
posteriormente a circunferência, junto com os alunos no quadro, anotando os cálculos que 
foram feitos em “pedaços” de papel, que seriam utilizados por todos os grupos.

Após termos todos os valores calculados, nossa missão foi utilizar a régua (que para 
minha surpresa muitos ainda não sabiam utilizar corretamente, o que foi necessário parte 
da aula para exemplos de medidas dos planetas em uma folha separada para que apren-
dessem a utilizar a régua). Com a régua, utilizamos barbantes para obtermos as medidas 
das circunferências, e os cortamos do tamanho de cada circunferência de cada planeta. O 
barbante, por ser maleável, nos ajudaria a medir os objetos que pretendíamos utilizar como 
planetas.

Foi pedido então que os alunos trouxessem de casa, objetos redondos, esferas e que 
pudéssemos utilizar como planetas em nosso sistema solar. Os alunos trouxeram vários 
objetos: bolas de gude, bolas de tênis, bolas de futebol, bolas de isopor, bolas de silicone, 
miçangas, pérolas e alguns alimentos que poderiam ser “lixados” para chegarmos ao tama-
nho que gostaríamos (como milho, arroz e feijão). Então, os alunos começaram a medir os 
objetos, envolvendo-os com o barbante para encontrar aquele em que a circunferência do 
barbante era igual a do objeto e assim, teríamos o nosso planeta. Para Júpiter, foi utilizado 
uma bola de isopor (maior); para Saturno, utilizamos uma bola de tênis e os anéis foram 
construídos com cartolina; para Urano e Netuno, também utilizamos bolas de isopor (me-
nores), para Terra e Vênus, utilizamos pérolas e para mercúrio e marte utilizamos miçangas. 
A Lua, caso fossemos representar, seria praticamente um pontinho minúsculo e fino feito 
a lápis. Em vários momentos os alunos custaram a acreditar que, por exemplo, aquele era 
Júpiter. A ideia visual deles era de que seria pelo menos do tamanho de uma bola de fute-
bol, mesmo comparado ao sol que fizemos. Assim, ressaltou-se o conceito de escala e sua 
utilização.

O próximo passo, tendo os planetas, foi pintá-los, tentando manter suas característi-
cas que vimos em fotos e vídeos, como as cores de cada um. Foram necessárias 3 demãos 
de tinta para finalizarmos a maioria dos planetas. No caso de Saturno, que a bola de tênis 
“sugava” a tinta, foram necessárias 5 demãos. Para Marte e Mercúrio conseguimos miçan-
gas com suas respectivas cores, vermelho e azul, o que nos poupou de pintá-los. Terminan-
do os planetas, finalizamos também o Sol (como falado anteriormente, com o glitter).

Após o termino da parte prática, os alunos relataram em forma de respostas algumas 
questões sobre nosso trabalho e como resultado final, apresentamos o nosso sistema solar 
na IV Feira Municipal de Ciências. Para isso, ainda pensamos em algumas possibilidades, 
como por exemplo, pendurar o sol e mostrar os planetas orbitando, porém, devido ao peso 
do “nosso” Sol, não foi possível. Assim, pensamos em como apresentar também os planetas, 
afinal, alguns estavam tão minúsculos que pendurados não seriam vistos facilmente. Então, 
colocamos um tnt preto em uma bancada e o Sol em cima dela, com os planetas sendo 
sustentados por palitos de churrasco pintados de preto (menos Saturno, que era a bola de 
tênis), que por sua vez, foram colocados sobre um isopor. Porém, a estética e a facilidade 
de manuseio não ficaram de acordo com o que esperávamos, o que nos fez descartamos o 
uso do isopor embaixo e deixar os planetas próximos ao sol, onde as pessoas puderam na 
IV Feira Municipal de Ciências manuseá-los enquanto os alunos explicavam os passos que 
nos levaram ao resultado final. 
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CONCLUSÕES 

A participação dos alunos no processo de ensino-aprendizagem e a autonomia de-
senvolvida por eles, mediada pelo professor é fundamental no percurso desse processo. O 
Laboratório de Ciências é um ambiente propício para unir a teoria com a prática, o que faz 
com o que o estudante vivencie no dia a dia o que está aprendendo na teoria, deixando de 
ser algo totalmente abstrato para fazer parte do mundo real do estudante. Sendo assim, o 
trabalho da construção do Sistema Solar no Laboratório de Ciências, foi concluído no de-
correr de 2 anos, em que os alunos iniciaram o trabalho no 4º ano e finalizaram no 5º ano 
do ensino fundamental, devido a carga horária da disciplina e também a complexidade 
do projeto. De um modo geral, pode-se notar a satisfação dos alunos no percorrer e na 
finalização do projeto, bem como o envolvimento, seja através dos momentos de “mão na 
massa”, como através das dúvidas e das curiosidades que foram trazidas para a sala de aula. 
Foi um processo totalmente centrado na aprendizagem do aluno, em que eles poderão 
levar para a vida toda o que foi vivenciado em sala de aula, não somente a parte teórica e 
prática, como também na formação dos cidadãos, através do trabalho cooperativo entre os 
estudantes. 
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RESUMO

Esta pesquisa, que se constitui como tese de doutoramento, está centrada na formação 
continuada dos profissionais da educação, concebida e desenvolvida pela Secretaria Mu-
nicipal de Ensino (SME) do município de Florianópolis (SC), no período entre 2000 e 2013. 
Toma como horizonte contextual a emergência de uma discursividade em torno da for-
mação de professores configurada pela implementação de reformas educacionais que 
incidem, especialmente, sobre a formação continuada de professores a partir da década 
de 1990. Tomando ferramentas analíticas cunhadas por Michel Foucault, objetivo identifi-
car que sujeito professor é constituído por meio dos discursos que normatizam a política 
nacional de formação continuada de professores, a apreensão desse discurso em âmbito 
municipal e os elementos do governo de si que operam como táticas de agenciamento e 
resistência docente. Nessa direção, as lentes de análise são os conceitos de governamenta-
lidade, governamento, dispositivo, subjetividade, contraconduta, saber-poder, biopolítica 
e biopoder. O material empírico é formado por um conjunto de acontecimentos discursivos 
materializados em fontes escritas e orais. Os resultados apontam que a formação continua-
da opera como uma das principais estratégias de governamento da prática docente e obje-
tiva construir subjetividades em consonância com o perfil que se espera de um profissional 
da educação. Por fim, concluo que a formação continuada é um dispositivo de poder que 
objetiva a constituição de um Homo Discentis Manipulabilis, um sujeito professor de novo 
tipo, que deve aprender continuamente e que urge ser dotado de um amplo conjunto de 
competências e habilidades em razão dos déficits e carências que lhe são atribuídos.

Palavras-chave: Políticas de Formação Continuada de Professores. Governamento. Dispo-
sitivo. Discurso. Subjetividade.

 A possibilidade de ampliar o foco sobre o processo de compreender as dinâmicas 
que cercam o desenvolvimento de percursos formativos, propiciada por meio do ingresso 
no curso de doutorado em educação, estando vinculada à linha de pesquisa Sociologia e 
História da Educação e na condição de integrante do Grupo de pesquisa Patrimônio, Me-
mória e Educação (PAMEDUC), permitiu desenvolver uma proposta de investigação que 
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em Educação da Universidade Federal de Santa Catarina. Contato: clariciaotto@gmail.com
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abarcasse as temáticas existentes na pauta de formação continuada operada pela RME. 
Tendo em vista o amplo leque de temas e conteúdos que circunscrevem a oferta de forma-
ção continuada debrucei-me sobre os referenciais teórico-metodológicos foucaultianos, no 
intuito de compreender os contornos das políticas educacionais que focalizam a formação 
docente e a releitura proposta pela SME de seus pressupostos. A necessária articulação en-
tre teoria e método de pesquisa, conforme os estudos de Foucault demonstram, delineou a 
esteira de trabalho para a construção das fontes e definiu os caminhos a serem percorridos. 
Elegi como eixo norteador para as análises, as ferramentas conceituais desenvolvidas por 
Michel Foucault e seus principais comentadores/interlocutores, quais sejam: dispositivo, 
governamento, governamentalidade, discurso, biopoder, biopolítica, saber/poder, sujeito 
e produção de subjetividades, passando a ocupar lugar na definição da problemática, das 
hipóteses e dos objetivos de pesquisa. Imbuída pelo conjunto das referidas ferramentas 
analíticas o propósito foi contribuir para o entendimento dos processos de subjetivação 
docente, constituídos por meio de um dos muitos dispositivos de poder contemporâneos 
a, assim chamada, formação continuada de professores. Com esse intuito optei por ana-
lisar os cursos de formação continuada destinados aos professores que atuam no ensino 
fundamental, no âmbito da SME do município de Florianópolis, dos anos iniciais aos anos 
finais. Ensejo compreender os discursos que articulam as políticas de formação continuada 
docente, interrogando-os na medida em que são constituidores, ou seja, produzem realida-
des e, por sua vez, fabricam subjetividades. 

 O entendimento do termo “discurso” obedece aos contornos dados por Foucault 
(2012) ao afirmar que os discursos são acontecimentos, na medida em que funções são 
atribuídas a algo dito em um determinado momento. Nessa perspectiva o discurso deve ser 
compreendido como uma série de acontecimentos que guardam relações entre si, sendo 
“acontecimentos discursivos”. As obras de Michel Foucault inscrevem o discurso em uma 
possibilidade analítica que permite compreender como os sujeitos são constituídos ou, em 
outras palavras, apreender uma subjetividade que é produzida por um elemento exterior 
ao sujeito, o discurso. Nessa esteira, o discurso e a subjetividade são produções descontí-
nuas, plurais e passíveis de transformação, tendo em vista que são constructos históricos. 
Com o intuito de problematizar os discursos que articulam as políticas de formação con-
tinuada docente, por serem produtores de realidade e fabricarem subjetividades, realizei 
uma análise de um corpus delimitado de documentos que pudesse indicar os percursos 
pelos quais a formação docente imprime um caráter de “verdade” e legitima o governa-
mento sobre a prática docente. 

 A atual política de formação docente é a expressão de uma nova configuração que 
pretende repaginar a formação para o trabalho. Nesse sentido, as reformas educacionais 
são concebidas como territórios estratégicos para a consolidação de mudanças na esfera 
social, política e econômica e integram um amplo conjunto de procedimentos de caráter 
disciplinar, tendo em vista as práticas de governamento. Tal racionalidade aponta para uma 
mudança de ênfases que está vinculada aos deslocamentos operados em torno da função 
da educação e do papel do professor redefinindo a função social da escola e produzindo 
uma nova subjetividade docente. Nessa perspectiva, emerge um novo discurso que refere 
a formação continuada docente como eixo estratégico para a consolidação das reformas, 
bem como uma estratégia com vistas à transformação dos processos educativos, da esco-
la e do modelo social. As políticas educacionais, em curso, objetivam (re)definir a função 
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social da escola, operando um regime de práticas que inscreve a formação docente em 
um território de visibilidade e controle permanente. Desnaturalizar os discursos que cons-
tituem a oferta de cursos de formação continuada foi um desafio que propiciou o enten-
dimento dos percursos formativos como invenção e como um dispositivo de poder e que 
se destina a capturar e a subjetivar, tendo em vista o governamento de condutas docentes 
que se pretende instituir. 

 A análise dos documentos que normatizam e normalizam os percursos formativos, 
em âmbito municipal, referem uma multiplicidade de competências e habilidades. A inves-
tigação mostrou que as distintas temáticas que integram a oferta de formação continuada 
operam com essa lógica, definindo um perfil docente, disciplinando, estabelecendo um 
padrão de referência desejável e normalizando as práticas docentes diferenciais. Com esse 
intuito, refinam-se os mecanismos de governamento sobre a docência pelo que categorizei 
como “eixos discursivos”. As políticas educacionais para a formação docente e, em particular, 
as que se materializam na esfera municipal, referem-se à necessidade de que os docentes, 
na condição de professores da RME do município de Florianópolis, precisam ser inclusivos, 
sustentáveis, inovadores, criativos, protagonistas na execução de projetos e programas, al-
fabetizadores letrados e que deve aprender a alfabetizar letrando, gestores qualificados e 
competentes para gerir recursos humanos e financeiros e expertises em novas tecnologias 
da informação e comunicação. Esse amplo conjunto de habilidades e competências con-
voca os docentes a pensar nos efeitos que esse dispositivo de poder institui e provoca a 
problematizar outros percursos possíveis, em favor da construção de uma atitude crítica 
que possa mobilizar novos processos de subjetivação. Todavia, o deslocamento operado 
pelo realce dado ao eixo discursivo alicerçado pelo slogan da renovação e da inovação, 
por sua capilaridade e abrangência observadas, permeando, de modo estrito, grande parte 
das temáticas formativas denota o sentido que se pretende atribuir aos saberes docentes. 
Ao se procurar fabricar a relevância de uma disposição criativa e inovadora, por parte dos 
professores, objetiva-se constituir uma nova subjetividade docente. 

 Os enunciados que fabricam um sujeito professor, permeado de déficits e carên-
cias a este atribuídas, que urge ser permanentemente (re)formado e que o circunscrevem 
como um Homo Discentis Manipulabilis constroem efeitos que se manifestam em sua pró-
pria subjetividade, qual seja: um novo sujeito predisposto a aprender continuamente e que 
precisa ser dotado de capacidades e de habilidades manipuláveis, flexíveis e plurais que o 
permitiriam estar preparado, adaptar-se  e (re) adaptar-se aos distintos acontecimentos. A 
pesquisa mostrou que se opera, na contemporaneidade, a invenção do docente na condi-
ção de um Homo Discentis Manipulabilis que se caracterizaria por seu caráter de incomple-
tude, por sua condição de permanente construção. Desse modo, estabelece-se a relevância 
e a necessidade de que esteja sempre vinculado a percursos formativos, tendo em vista a 
celeridade com que suas competências e habilidades são afirmadas como desatualizadas 
e deficitárias para o exercício da docência. Na condição de um empresário de si mesmo, o 
Homo Discentis Manipulabilis deve investir grande parte do seu tempo em formação con-
tinuada, o que repaginaria a relação polarizada entre sujeito- trabalho e sujeito-formação, 
resultando em uma nova dinâmica, sujeito-formação-trabalho. 

 A formação continuada docente se torna um imperativo para o exercício da fun-
ção, tendo-se em vista o complexo conjunto de temáticas, projetos e programas que esta 
congrega e que demandam competências e habilidades de distintas ordens a fim de que 
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planeje e execute práticas pedagógicas inovadoras e criativas. Essa racionalidade se vincu-
la ao que se qualifica como investimentos em “capital humano” materializando uma nova 
economia do corpo circunscrita ao aumento da produtividade e o uso flexível do tempo, 
se constituindo em um dos pilares do neoliberalismo. A formação continuada, como dis-
positivo, fixa os indivíduos a um aparelho de formação produzindo nos sujeitos uma sen-
sação de permanente obsolescência, tendo em vista a celeridade com que as habilidades e 
competências, adquiridas por meio dos cursos, se tornam “desatualizadas”. O discurso que 
sustenta a necessidade de uma formação permanente instaura uma nova discursividade 
em consonância com o aumento da produtividade, a concorrência e ao empresariamento 
de si. 

 A oferta de formação continuada da RME integra a adoção de quatro principais 
técnicas disciplinadoras, a saber: (a) repartição dos indivíduos em um espaço controlado e 
determinado; (b) a subdivisão dos tempos destinados à formação; (c) a adoção de técnicas 
de vigilância sobre as ações docentes; (d) a realização um conjunto de exercícios com vistas 
a permitir a socialização e a experimentação de práticas pedagógicas, objetivando indicar 
um perfil docente desejável. Como extensão dessas técnicas, a partir de 2011, a RME do 
município de Florianópolis adota um sistema informatizado para controle digital das ações 
formativas, com vistas a acompanhar a frequência dos funcionários de modo mais estrito, 
bem como permitindo a impressão de declarações e certificados online. A oferta de cur-
sos realizados no Centro de Educação Continuada, exceto no período entre 2003 e 2004, 
é expressamente maior do que aquelas realizadas nas unidades educativas indicando a 
primazia dos cursos centralizados. As análises indicam que os enunciados que articulam o 
binômio educação-qualidade adotam, como critério para a mensuração da qualidade, os 
indicadores educacionais, expressos em notas e índices numéricos traduzindo uma nova 
tecnologia de controle das práticas pedagógicas e promovendo a vigilância das condutas 
docentes. A constituição de um lócus específico para abrigar a oferta de formação con-
tinuada da SME produziu uma ruptura nos fluxos formativos descentralizados e centrali-
zados ocasionando um progressivo aumento das formações centralizadas em detrimento 
daquelas realizadas no âmbito das instituições educativas. Embora o CEC não se destine 
unicamente a essa finalidade fica claro que se pretende instituir uma cultura organizacio-
nal, no que tange a centralização das ações formativas, de modo a garantir e consolidar um 
espaço “político” para a formação continuada por meio de um discurso fabricado institucio-
nalmente. 

 A análise dos documentos que normatizam/normalizam as políticas para a forma-
ção continuada docente faz referência aos princípios da teoria do capital humano privile-
giando marcar discursivamente a relevância do investimento de si como potencial para 
concorrência e desenvolvimento educacional do país. Nessa esteira celebram-se os instru-
mentos de regulação sobre os percursos formativos de modo a mobilizar ações formativas, 
em distintas modalidades e contextos, a fim de garantir a qualidade na educação por meio 
da formação de professores. Os docentes são qualificados como responsáveis pelo sucesso 
ou fracasso dos processos educativos, especialmente quando se vinculam as metas e os 
índices, obtidos, prioritariamente, pela instituição de mecanismos de avaliação em larga 
escala, Prova Brasil e Prova Floripa, como indicadores de qualidade, denotando um des-
locamento na compreensão da avaliação em consonância com uma “nova governamen-
talidade”. Nessa direção, o discurso que baliza a oferta de formação continuada é cercado 
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por caráter prescritivo e normativo que visa produzir uma determinada conduta docente. 
Tal discurso é (re)conhecido pelos professores como verdadeiro, contudo, a convocação 
compulsória é concebida como uma estratégia de poder que visa cercear a liberdade de 
escolha. Uma vez que essa “liberdade” encontra-se ameaçada por uma imposição, os do-
centes indicam que prefeririam participar dos cursos por meio de uma adesão voluntária. 
O processo de investigação aponta que os professores encontram-se desmotivados para 
participar dos cursos em virtude da elevada carga de trabalho extraclasse, das temáticas 
formativas serem, por muitas vezes, repetitivas e por não apresentarem vinculação com 
o que consideram serem necessidades “reais” da docência. Diante disso, apontam que 
desejariam participar ativamente na construção de pautas formativas. Dentre as razões, 
apontadas pelos professores, que os impelem a frequentar cursos de formação continuada 
destacam-se, por ordem de importância, a busca pelo conhecimento e a troca de infor-
mações e experiências entre os pares. A progressão funcional e a obtenção de um melhor 
desempenho em concursos pelo acúmulo de horas de curso são elementos referidos como 
menos importantes. 

 Observo uma mudança de ênfases nos percursos metodológicos que norteiam as 
formações, no que tange a socialização e o relato de experiências praticadas pelos docen-
tes, se configurando como um exercício de fala franca, de um dizer-verdadeiro, na presença 
de professores formadores e de pares. De acordo com as narrativas, parte dos cursos adota, 
como pauta principal, a apresentação de projetos educativos que devem ser executados 
nas instituições educativas. Nesses cursos, um conjunto de estratégias de controle e vigi-
lância sobre as ações são colocadas em prática em que se priorizam as apresentações das 
práticas pedagógicas executadas nas escolas e atividades relacionadas com o planejamen-
to e a avaliação das ações. Esses aspectos podem mobilizar, de acordo com alguns relatos, 
sentimentos de contrariedade e constrangimento pela imposição e a padronização das 
ações pedagógicas que são estimuladas, sendo recorrente, a desvinculação com os proje-
tos político pedagógicos das escolas. 

 As críticas formuladas pelos docentes podem ser configuradas como atitudes rea-
tivas às práticas disciplinares operadas pelos percursos formativos operados pela SME e 
indicam a disposição para a invenção de outros processos de formação, alternativos e de-
safiadores, em favor de outras balizas teórico-metodológicas. A “vontade de poder” que 
expressa como não querem ser governados e que indica um quadro de percepção dessas 
práticas disciplinares pode referir a relevância da constituição de parcerias e de novos vín-
culos entre os professores cursistas. Reside aí um amplo conjunto de possibilidades em 
favor da construção de novos percursos formativos e de práticas de resistência às técnicas 
disciplinares. Quando se considera a construção de parcerias como elementos de resistên-
cia é possível vislumbrar a criação de “linhas de fuga”, a invenção de contracondutas criati-
vas e de territórios de experimentação política que podem propiciar a constituição de no-
vas subjetividades docentes. As recusas ao governamento das práticas docentes, operados 
pela via formativa ao instituir modos de ser e de fazer operados por “discursos de verdade”, 
fazem referência a uma luta e um enfrentamento permanente, em favor da constituição de 
novos caminhos de experiência indicando uma “vontade de poder” que gravitaria em tor-
no de novos modos de aprender e de ser sujeito professor. Se, em um primeiro momento, 
realcei a constituição de uma subjetividade docente por meio da análise dos documentos 
que normatizam a política de formação docente, em âmbito federal e municipal, outrossim, 
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busquei interrogar como os docentes apreendem essa dinâmica. Nessa esteira, os profes-
sores indicam que são capazes de construir alternativas próprias, diante dos modelos de 
formação instituídos pela SME, na medida em que buscam outros meios para garantir a 
formação continuada, seja por meio da escolha livre de cursos em outras instituições, pela 
leitura de livros e pela audiência em palestras e, especialmente, pelo estabelecimento de 
parcerias com pares que (re)ativam novas condutas e outras experiências. Entretanto, ainda 
que não se refiram a possibilidade de trilhar novos caminhos, para além dos modelos de 
formação continuada já consolidados, seus relatos parecem apontar uma “vontade de po-
der” ancorada em governamentos produzidos por outros mestres, novos pastores. 

 Ensejo que este trabalho possa, em alguma medida, contribuir para produzir uma 
atitude crítica que favoreça o questionamento sobre o amplo e disperso conjunto de com-
petências e habilidades que circunscrevem os percursos formativos, na medida em que são 
necessidades fabricadas deste tempo e que seu argumento de “verdade” pode ser alvo de 
desconfiança. As pesquisas em educação devem permitir recusar as interdições, suscitar 
novos questionamentos e instaurar condições de possibilidade para que os sujeitos envol-
vidos possam construir novos percursos e novos saberes pela crítica aos efeitos de poder 
centralizadores. Se o poder é concebido como um feixe de relações aberto, flexível e mal 
coordenado é possível construir alternativas de resistências e percursos imprevisíveis, pela 
ação das contracondutas, no enfrentamento estratégico de forças que podem mobilizar 
para frear os excessos de poder. A atitude investigativa é uma prática de resistência, na me-
dida em que produz saberes locais que emergem em análises microfísicas. Ao apresentar os 
dispositivos de poder em seu caráter contingente, a prática de pesquisa provoca a pensar 
na produção de mecanismos de poder que tensionem a dinâmica relacional em que estão 
inscritos, haja vista, o caráter produtivo das relações de poder.
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A MEMÓRIA DE TRABALHO E SEU PAPEL NA APRENDIZAGEM,  
EM ESPECIAL, DA LEITURA

Lidiomar José Mascarello, Dr.1 

Mailce Borges Mota, Dra.2

 
 
RESUMO

A memória de trabalho desempenha um papel de apoio crucial na aprendizagem, prin-
cipalmente em leitura e em matemática. De acordo com Allway e colaboradores (2009) 
crianças com baixos índices de memória de trabalho apresentam pouco progresso nessas 
áreas de aprendizagem. Holmes, Gathercole e Dunnin (2009) investigaram esses problemas 
e afirmam que o desempenho escolar pode ser melhorado quando a memória de trabalho 
é melhorada. A melhoria da memória de trabalho é feita por meio de um programa de in-
tervenção específica projetado para esse fim. O índice de memória de trabalho é medido e 
em seguida é feita uma intervenção específica e no final dessa intervenção uma nova medi-
ção é realizada. Nosso objetivo neste momento é realizar uma reflexão acerca da literatura 
que trata das questões acima apresentadas. 

Palavras chave: Memória de Trabalho. Intervenção. Melhoria.

O estudo apresentado é parte integrante de uma pesquisa de doutorado3, portanto, 
aqui apresentamos apenas parte do referencial teórico e algumas reflexões acerca do tema. 
A memória de trabalho (MT) é um sistema cognitivo que possibilita o armazenamento tem-
porário de informações no curso de atividades cognitivas complexas (BADDELEY,1986). Este 
sistema parece desempenhar um papel crucial tanto no apoio à aprendizagem quanto na 
manutenção de comportamento específico em situações concretas. Indivíduos com baixos 
índices de MT apresentam comprometimento no desempenho de atividades importantes 
de seu cotidiano, como demonstrado por muitos estudos ao longo das últimas décadas. 
Destacamos aqui alguns exemplos de estudos nessa área: Ericsson (1980), Baddeley (1986), 
Buonomano (1998), Gathercole e Pickering, (2000); Swanson e Sachse-Lee, (2001), Gather-
cole (et al 2006), Kane et al (2007) e Klingberg (2010). 

1 Professor, doutor em Linguística, 2016 - Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. Atua como professor na 
rede pública municipal de Florianópolis e Secretaria Estadual de Educação de SC. Atuou também como professor 
substituto no departamento de metodologia de ensino – MEN – UFSC. Sua linha principal de pesquisa focaliza os 
processos de memória de trabalho e aprendizagem de leitura na infância. 

2 Possui doutorado em Letras /Inglês e Literatura Correspondente (UFSC, 2000). Professora Titular do Departa-
mento de Língua e Literatura Estrangeiras da UFSC. Foi professora visitante na Faculdade de Ciências Humanas 
e Sociais da Universidade do Algarve (2010/1), com apoio financeiro do Programa Erasmus Mundus. É membro 
fundador da Rede Nacional de Ciências para Educação (Rede CpE).

3 Para quem tiver interesse, o texto completo pode ser encontrado em: https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bits-
tream/handle/123456789/169205/342016.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
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Alloway, Gathercole, Kirkwood e Elliott (2008), por exemplo, constataram que baixos 
índices de MT podem interferir no progresso acadêmico durante os anos de escolariza-
ção. Em território brasileiro, a partir de dados resultantes da do INAF e da Provinha Brasil e 
dos próprios relatos dos professores, percebe-se que problemas de aprendizagem não são 
incomuns. Gathercole e Alloway (2008) afirmam que crianças cujos índices de MT abaixo 
dos 10 pontos nesse percentil, de acordo com cada faixa etária, mais de 80% têm proble-
mas graves em leitura ou em matemática, ou, mais comumente, em ambas as áreas. Essas 
crianças representam uma proporção substancial de alunos que não conseguem crescer 
academicamente na escola. Neste artigo, portanto, temos como objetivo promover uma 
reflexão acerca das evidências apresentadas em diferentes pesquisas que defendem que 
os índices de MT podem ser impulsionados para cima e de que as crianças podem alcançar 
níveis de MT apropriados à idade, mas para isso é necessário um período intenso de ativi-
dades práticas e específicas. 

 Este estudo tem por objetivo investigar o papel da memória de trabalho (MT) no 
desenvolvimento das habilidades de leitura em língua materna (português brasileiro) em 
crianças da faixa etária de 07 a 09 anos, em contexto escolar. O estudo foi realizado em três 
etapas principais: pré-testes, desenvolvimento e aplicação de protocolo de intervenção e 
pós-testes. Os dados resultantes da nossa pesquisa indicam que, após a intervenção pro-
gramada, houve aumento nos escores dos testes de leitura e nos índices de memória de 
trabalho dos participantes do grupo experimental. Os resultados são discutidos à luz da 
literatura teórica e empírica sobre a memória de trabalho e sua relação com aprendizagem 
e leitura.

COMO FUNCIONA A MEMÓRIA DE TRABALHO (MT) E COMO UM DÉFICIT DE MT 
ATRAPALHA A VIDA EM VÁRIOS NÍVEIS ETÁRIOS

Neste trabalho, não é nossa intenção abordar todos os aspectos cotidianos e nem tão 
pouco ressaltar todas as formas como a MT interfere ou colabora em tarefas diárias, mas apre-
sentar rapidamente alguns aspectos do cotidiano escolar em que a MT se faz necessária.

Na idade pré-escolar a MT é fundamental para a criança aprender o alfabeto, concen-
trar-se em instruções breves, como “pegue o lápis”, ou “vem escovar os dentes”, ficar sentada 
para completar atividades independentes, como, por exemplo, montar um quebra-cabeça 
ou fazer um desenho. A pergunta é: Nessa idade, como podemos perceber, se a MT precisa 
de algum exercício específico para melhorá-la? Em primeiro lugar é preciso prestar atenção 
no comportamento da criança, por exemplo, se para a criança é algo muito difícil apren-
der uma sequência alfabética (a, e, i, o, u, ou mesmo todo o alfabeto), ou uma sequência 
numérica (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9); (GATHERCOLE; ALLOWAY, 2007). Se a criança não consegue se 
concentrar o suficiente para entender e seguir instruções simples como as acima citadas, 
se ela não conseguir montar um quebra-cabeça simples e fica constantemente inquieta 
movimentando-se de um lado para o outro, esses são indícios de que pode haver problema 
com a MT.

Nos anos iniciais de escolarização, a MT é fundamental para a criança ler e compreen-
der o conteúdo (compreensão de leitura), entender aritmética, interagir adequadamente 
em atividades grupais, saber seguir regras de jogos, dentre outras tarefas realizadas na es-
cola, (GATHERCOLLE, 2006). Se percebermos que a criança lê (decodifica), mas não entende 
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ou não lembra o que leu; se ela tem muita dificuldade em realizar operações matemáticas 
como adição, subtração, multiplicação simples; se ela apresenta dificuldades em participar 
de atividades em grupo (não consegue aguardar sua vez, por exemplo); se faz amigos, mas 
não consegue mantê-los, todos esses são indicadores de que a MT precisa ser melhorada, 
pois ela está sobrecarregada e não atende à demanda.

Nos anos finais do ensino fundamental, a MT é importante para fazer lição de casa de 
maneira independente, planejar atividades, resolver problemas matemáticos com cálculos 
mais complexos que utilizam letras e números, participar de esportes de equipe. Caso seja 
percebido que o adolescente não consegue realizar atividades como iniciar e persistir com 
a lição de casa sem supervisão e que se esquece de partes importantes no planejamento 
de tarefas; que lê problemas matemáticos, mas não consegue resolvê-los ou separá-los em 
partes menores para solucionar ou chegar à resposta; se ele tem problemas com regras 
de jogos e não interage bem em equipe é provável que sua MT possa estar precisando de 
ajustes e melhorias, (ALLOWAY, 2008).

No ensino médio a MT é fundamental que o jovem seja capaz de seguir regras e de 
compreender os sinais sociais, de responder às demandas de uma dada situação social, de 
escrever ensaios e relatórios e em muitos casos ser capaz de obter carteira de motorista, 
uma vez que, em várias circunstâncias, no final do ensino médio já é maior de idade, esses 
são sinais de alerta (GATHERCOLE, 2008). Se o jovem adulto apresenta problemas de per-
cepção espacial, não consegue ler sinais de trânsito adequadamente, fala excessivamente, 
não ouve os outros, seus relatórios são curtos, desleixados e desorganizados, esses indícios 
podem ser indicadores de que a MT precise de exercícios para sua ampliação.

 No ensino superior o jovem adulto deve ser capaz de manter foco em uma conversa 
ou discussão, deve conseguir aderir a planos de trabalho, como estudar para um exame, 
participar de atividades em grupo na faculdade e socialmente, manter o foco e o interesse 
ao longo de palestras, (RALPH, 2013). Caso haja mudança de tópico de conversa repenti-
namente ou comentários irrelevantes em uma conversa, não sendo o jovem capaz de se 
organizar para estudar, deixando tudo para última hora; se não consegue ouvir os outros 
e nem participar ativamente de atividades em grupos, dormindo durante as aulas, todos 
esses sinais são indicativos de uma possível baixa MT.

Quanto aos adultos, em geral, a MT é fundamental para a organização no trabalho, 
cumprimento de prazos, desdobramento em atividades múltiplas, manejo de conflitos fa-
miliares, dentre outras possibilidades (RALPH, 2013). Se ocorrerem atrasos frequentes no 
trabalho, falta de planejamento do tempo no trabalho, se a pessoa não consegue gerenciar 
várias tarefas ao mesmo tempo, muitas vezes perdendo a paciência com os filhos e o cônju-
ge, essas são algumas das indicações de que a MT precisa ser melhorada.

Em idosos a MT é fundamental para participar ativamente de discussões em grupos, 
para realizar as atividades planejadas, organizar materiais e atividades, gerenciar transa-
ções financeiras importantes. (RALPH, 2013). Caso ocorra distração frequente, esquecimen-
to, perda de vista do tema de uma conversa, perda de objetos com frequência como os 
óculos, o telefone celular, as chaves, etc. esses são sinais de que a MT está falhando e precisa 
de reforço.

  Sabe-se que muitos fatores podem estar influenciando os comportamentos aqui 
apresentados e na maioria das vezes são dados diferentes diagnósticos (dependendo da 
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faixa etária), e, poucas são as vezes em que se relacionam tais comportamentos a proble-
mas de MT. Mas de acordo com as novas pesquisas voltadas para a plasticidade cerebral, 
os estudos da memória ganharam mais visibilidade e de acordo com as novas avaliações 
propostas, a MT interfere em todos esses comportamentos.
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RESUMO

Este trabalho teve como objetivos trabalhar com as tecnologias do imaginário e suas apli-
cabilidades no cotidiano escolar. Partimos da ideia da crescente presença e influência da 
tecnologia na vida escolar dos alunos, que modifica as relações sociais e também cria novas 
formas de interação e de aprendizagem. Atualmente, as ferramentas tecnológicas estão 
ocupando um espaço diferenciado no cotidiano dos alunos, deixando de ser apenas uma 
via por onde a comunicação ou a aprendizagem se efetivam para serem protagonistas nas 
relações sociais e na aprendizagem. Este protagonismo alinha-se à ideia de que estas novas 
tecnologias da pós-modernidade, as chamadas Tecnologias do Imaginário propiciam fami-
liarização com as ferramentas para posterior aplicação em sala de aula. Estas tecnologias 
também indicam uma filiação, uma adesão por consentimento do receptor, um contrato 
que pode ser rompido a qualquer momento. Em um segundo momento, foram discutidas 
questões relacionadas às identidades docentes diante desse contexto a partir de autores 
como Zygmunt Bauman (2005), Stuart Hall (2014; 2003), Paulo Freire (2002) e Miguel Arroyo 
(2000).

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem. Identidade Docente. Tecnologias do Imaginário.

Esta pesquisa, que posteriormente veio a ser uma oficina ministrada no polo Univer-
sidade Aberta do Brasil (UAB) de Florianópolis, teve como origem inquietações e experiên-
cias dos autores. Primeiramente, as perguntas que guiaram a pesquisa foi:  de que formas 
as Tecnologias do Imaginário estão remodelando o processo de ensino-aprendizagem na 
pós-modernidade?; Como empregar estes recursos de modo que favoreçam o aprendizado 
e, ao mesmo tempo, propiciem aos estudantes a sua utilização de forma crítica e responsá-
vel sobre os conteúdos que acessam, compartilham, produzem, e publicam. Consideramos 
importante também destacar as características desta nova era que reflete em nosso corpo 
discente, pois conforme Michel Maffesoli (2001), os sujeitos pós-modernos buscam afiliar-
-se a outros grupos ou tribos a partir das relações afetivas que estabelecem, assim como a 
tal “sede de infinito” se faz presente, a busca por dias cada vez melhores associada à ideia 
1 Possui graduação Letras Português- Inglês (UFN). Especialização em ensino-aprendizagem de Línguas Estran-
geiras (UFRGS).  Mestranda em Ciências da Linguagem (Unisul). Atua na área da Educação, no ensino de Língua 
Inglesa (PMF)- E-mail: luceliapereira@gmail.com

2 Graduado em Letras: Português/Inglês e Mestre em Educação pela Universidade do Extremo Sul Catarinense – 
UNESC. Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Linguagem da Universidade do Sul de Santa 
Catarina – UNISUL. Bolsista do Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições Comunitárias de Educação 
Superior - PROSUC/CAPES. E-mail: debona12@hotmail.com
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do “estar-junto”, que mais uma vez retoma o potencial afetivo dos contratos por adesão 
que caracterizam esta nova geração. Outro ponto a ser considerado como justificativa é a 
crescente presença e influência da tecnologia na vida escolar dos alunos, que modifica as 
relações sociais e também cria novas formas de interação e de aprendizagem. Atualmen-
te, as ferramentas tecnológicas estão ocupando um espaço diferenciado no cotidiano dos 
alunos, deixando de ser apenas uma via por onde a comunicação ou a aprendizagem se 
efetivam para serem protagonistas nas relações sociais e na aprendizagem. Este protago-
nismo alinha-se à ideia de que estas novas tecnologias da pós-modernidade, as chamadas 
Tecnologias do Imaginário propiciam um prazer por adesão, por consentimento do recep-
tor, e um contrato que pode ser rompido a qualquer momento. Ressaltamos que as tecno-
logias do imaginário englobam desde livros até os mais recentes gadgets, e podemos clas-
sificá-las em Informativas (jornais, livros, internet, etc.), Artísticas (cinema, literatura, etc.) e 
Mercadológicas (marketing, publicidade, etc.). Este estudo está fundamentado em Juremir 
Silva (2006), ao indicar que estas ferramentas mobilizam mitos e reforçam a presença e 
a atualização de elementos simbólicos em nossa sociedade. Para tanto, fez-se necessário 
buscar em documentos norteadores posicionamentos quanto ao uso das tecnologias. A 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017, p. 242), por exemplo apresenta al-
gumas competências específicas que o aprendizado proporciona, dentre elas destacamos: 
“a comunicação por meio variado de linguagens em mídias impressas ou digitais”, e o uso 
de “novas tecnologias, novas linguagens e modos de interação para pesquisar, selecionar, 
compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos de forma ética, crítica e responsável”. A Pro-
posta Curricular de Florianópolis (2016, p. 44-47) apresenta as Funções da Mídia-Educação 
na escola: 

Colabora para a compreensão de práticas culturais atuais, desenvolvendo ações que 
visam ainda proteger a infância e a juventude dos riscos e desafios trazidos pela 
internet; contribui para a formação de cidadãos capazes de exercer com responsa-
bilidade a liberdade de criação e expressão nos processos de interação, promover a 
discussão metodológica, a concepção cultural e não só instrumental das mídias, a 
leitura crítica da realidade e a educação midiática, e contribui para a educação de su-
jeitos cidadãos nesta sociedade cada vez mais tecnológica. (PROPOSTA CURRICULAR 
DE FLORIANÓPOLIS, 2016, p. 44-47)

Atualmente, estas ferramentas podem ser representadas pelas redes sociais, pela Net-
flix, pelo Youtube e por diversos dispositivos eletrônicos que existem e que vão sendo inse-
ridos em nossa cultura. Estes mitos e símbolos são trazidos e atualizados a partir das relações 
que se estabelecem com estes meios e os usuários. Os meios integram a vida cotidiana (on-
line e offline), segundo Luís Mauro Sá Martino (2015), atuam em forma de continuidade en-
tre esses dois mundos. O cotidiano está permeado e interligado pela tecnologia, criando 
assim conexões entre indivíduos, levando a uma convergência de interesses. De acordo com 
Heloísa Moraes (2017), “as tecnologias remodelam as atividades e os sentidos que damos a 
elas. Os conteúdos acessados e sua forma de articulação e sentido demandam estratégias 
outras, capacidades cognitivas até então desconhecidas. Outras linguagens, outros proces-
sos de significação, outras imagens-mundo”. Assim sendo, as Tecnologias do Imaginário nos 
permitem investigar as diversas formas pelas quais estes dispositivos são assimilados no in-
terior da cultura (FELINTO, 2003). A partir do exposto, nos propomos a identificar quais são 
as potencialidades e os desafios do uso das Tecnologias do Imaginário. Nesta oficina, busca-
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mos refletir acerca das formas com que as Tecnologias do Imaginário participam das práticas 
sociais dos alunos, e buscamos também identificar que tipos de manifestações simbólicas 
são incitadas a partir do uso destas tecnologias no cotidiano dos alunos. A partir do exposto 
estabeleceu-se como  objetivo geral buscar refletir sobre o ensino na pós-modernidade e 
como objetivos específicos buscamos envolver os docentes na produção de materiais au-
tênticos para uso em sala de aula, ampliar as possibilidades de aprendizagem dos alunos; 
explorar recursos free disponíveis na web, permitir-se desvendar “novos mundos” a partir 
das séries ou filmes da plataforma (wikis, fanfics), associar os materiais aos conteúdos pro-
gramáticos. Incentivar a participação de alunos e professores na #SocialTV a partir de ferra-
mentas como Twitter e Instagram. O estudo estará embasado em documentos norteadores 
de práticas pedagógicas como os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), a Base 
Nacional Curricular (BRASIL, 2017) e a Matriz Curricular de Florianópolis (2016). Os pressu-
postos teóricos estão ancorados nos estudos do Imaginário e das Tecnologias do Imaginário 
conforme Danielle Pitta (2005), Gilbert Durand (1969) e Juremir Silva (2006). Reflexões com-
plementares sobre mídias digitais também constituíram a abordagem teórica da pesquisa a 
partir de Martino (2015) e de Erick Felinto (2003), respectivamente. Para tanto, fez-se neces-
sário uma oficina de natureza participativa e interativa para que primeiramente houvesse 
um breve levantamento de informações sobre vivências associadas à tecnologia, bem como 
práticas educativas, sociais e simbólicas vivenciadas pelos docentes participantes. Em segui-
da discutiu-se as potencialidades e os desafios a partir do uso das Tecnologias do Imaginário 
no percurso de ensino e de aprendizagem, reconhecendo e entendendo a presença e a força 
das manifestações simbólicas na contemporaneidade. Nesta primeira parte da oficina os 
professores foram encorajados a pesquisar e a criar a partir das plataformas apresentadas 
como forma de familiarização com as ferramentas para posterior aplicação em sala de aula. 
Percebeu-se que os docentes participantes tinham conhecimento das práticas sociais de 
seus alunos, o que facilitou o encaminhamento das pesquisas e os direcionamentos para 
posterior direcionamento das atividades com os alunos. Dentre as atividades desenvolvidas 
percebeu-se que as séries televisivas ocupam lugar privilegiado no imaginário social tanto 
de alunos, quanto de professores. O uso do twitter também despertou interesse deles por 
possibilitar a imediata comunicação com pessoas ou até entidades públicas, fomentando 
assim o exercício da cidadania. Em um segundo momento da oficina, após feita a reflexão 
sobre as Tecnologias do Imaginário, foram discutidas questões relacionadas à identidade 
docente. Partindo de pressupostos dos Estudos Culturais, tendo como base, principalmente, 
os trabalhos de Stuart Hall (2014; 2003), foi exposta a concepção de identidade do sujeito 
pós-moderno, que se caracteriza por uma constante re-construção de si. A identidade, tida 
antes como algo único, imutável, passa a ser considerada como algo menos sólido para uti-
lizar a metáfora da modernidade líquida de Zygmunt Bauman (2005). Dentro desse novo 
contexto o papel da representação também atua de modo muito importante, visto que as 
identidades precisam ser representadas para existirem (SILVA, 2000).  Considerando a iden-
tidade docente dentro desse panorama, é possível ver como as imagens de professores e 
professoras vivem no imaginário social. As discussões propostas nesta segunda parte da 
oficina buscam questionar a figura docente e suas representações presentes em materiais 
como a televisão, o cinema, a música, a literatura, etc. Como material de apoio para a conver-
sa que foi realizada com os docentes presentes na oficina foi utilizada a letra do samba-en-
redo Professores: Camisa 12 orgulhosamente desfila essa homenagem a vocês, mestres na 
arte de ensinar, tema da escola de samba Camisa 12 no carnaval de São Paulo em 2019.  As 
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reflexões acerca das representações da identidade docente presentes na letra do samba-en-
redo serviram como motivação para que as professoras e professores presentes na oficina 
pudessem questionar e debater os meios pelos quais são/estão ali representados. Imagens 
como a do docente como um herói que luta contra tudo e todos para defender a educação, 
que recebe baixos salários, que é desrespeitado em sala de aula surgiram na letra analisada 
e foram questionadas durante a oficina a fim de que se fizesse perceber a importância dessas 
imagens para a formação da identidade docente. É frequente a reclamação de professores e 
professoras sobre a falta de reconhecimento, ou seja, o que existe é um desencontro entre 
as imagens que os docentes fazem de si mesmos e aquela que a sociedade ou parte da dela 
tem sobre eles. Como nos lembra Miguel Arroyo (2000), nós somos a imagem que foi cons-
truída socialmente sobre nós, as representações de docentes, portanto, criam identidades e 
muitas delas tornam-se tão arraigadas ao imaginário social que é difícil se desvencilhar de-
las. Bauman (2005), em seu livro Identidade, nos alerta para essa dificuldade em assumir 
determinadas identidades, mas também nos chama a atenção para o fato de que é justa-
mente quando começamos a perceber que há uma diferença entre aquilo que eu acho que 
sou e aquilo pelo que os outros me tomam, quando a identidade que considero como sendo 
minha não é reconhecida pelo outro, é neste momento que passo a refletir sobre tais ques-
tões, pois “[v]ocê só tende a perceber as coisas e colocá-las no foco do seu olhar perscrutador 
e de sua contemplação quando elas se desvanecem, fracassam, começam a se comportar 
estranhamente ou o decepcionam de alguma outra forma (BAUMAN, 2015, p. 23)Assim, são 
momentos em que a identidade docente é questionada que podem servir para que se deba-
ta quais são as imagens que temos sobre professores e professoras. Dentre essas discussões, 
destacamos aquela que se destina à discussão da profissão docente. Paulo Freire (2002) nos 
conta em seu livro Professora, sim. Tia, não: cartas a quem ousa ensinar uma situação que 
ocorreu durante uma greve de professores em São Paulo. Freire nos diz que um dos gover-
nantes, para tentar fazer com os professores voltasse às salas de aula teria dito que eles não 
poderiam deixar seus inúmeros sobrinhos desamparados. A representação que se tem aqui 
a respeito da docência é a de que ela se assemelha a um cuidado familiar, uma vez que as tias 
e tios não poderiam abandonar seus alunos e alunas. Tal representação é questionada por 
Freire. Não porque a afetividade deva ser deixada de lado no desempenho do magistério, 
mas porque ela não deve se sobrepor à ideia de que professores e professoras são uma cate-
goria, são profissionais. A afetividade deve, sim, estar presente em seu trabalho, mas é preci-
so tomar cuidado para que ela não seja utilizada, como no exemplo trazido por Freire, para 
desmerecer a luta de uma categoria por melhores condições de salário e de trabalho para, 
justamente, desempenhar um bom papel nas escolas e contribuir com o desenvolvimento 
intelectual e afetivo de seus estudantes. Outra imagem recorrente na letra do samba-enredo 
que serviu de ponto de partida para a discussão foi a do professor herói. Mais uma vez se 
espera que docentes desempenhem suas funções a despeito de todas as adversidades en-
contradas, tendo em vista que tais profissionais “escolheram de bom grado” este trabalho. A 
escolha por ser professor e professora não é uma carta branca para o abandono de toda e 
qualquer assistência do poder público e de toda a sociedade. Afinal, a educação não se dá 
apenas e tão somente dentro dos muros da escola. De modo geral, ao fim da oficina, e com 
base nos materiais discutidos, foi possível realizar uma reflexão em grupo a respeito dessas 
questões que envolvem a construção e as representações da identidade docente na socie-
dade brasileiro, questões que demandam ainda um amadurecimento, mas que, dentro dos 
limites da oficina proposta, puderam contribuir para algumas reflexões.  
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RESUMO

Este trabalho tem o objetivo de analisar o uso dos jogos digitais no desenvolvimento 
da consciência fonológica na aprendizagem do sistema de escrita alfabética. Para tanto, 
foi conduzida uma revisão sistemática de literatura. Na conclusão, ficou constatado que 
os jogos digitais tem potencial para contribuir com o desenvolvimento da consciência 
fonológica. Porém, observou-se que são escassas as pesquisas com os jogos digitais dis-
poníveis gratuitamente na internet. Diante disso, foram selecionados os jogos digitais 
gratuitos disponíveis na internet. A partir dessa pesquisa, foi ministrada uma oficina na 
Universidade Aberta do Brasil, no Polo de Florianópolis, da qual possibilitou aos profis-
sionais o contato com esses recursos pedagógicos e suas potencialidades quanto o pro-
cesso de alfabetização.

Palavras-chave: Jogos digitais. Alfabetização. Consciência fonológica. 

Alfabetizar plenamente os estudantes é um desafio constante da educação. Diversas 
áreas do conhecimento buscam compreender o processo de alfabetização, podemos des-
tacar entre elas, a educação, psicologia cognitiva, psicolinguística e fonoaudiologia. Alguns 
estudos apontam que desenvolver a consciência fonológica é fundamental na fase de alfa-
betização (GODOY, 2005; CAPOVILLA; CAPOVILLA, 2002; LAMPRECHT, et al. 2009).

A consciência fonológica é a habilidade humana de analisar e manipular os sons da 
fala, refletir sobre a língua como objeto. Envolve a consciência das sílabas, rimas, alitera-
ções, unidades intrassilábicas e fonemas (LAMPRECHT et al., 2009; MOOJEN et al., 2011).

Ao tempo destaca-se que para desenvolver essa habilidade na alfabetização, é ne-
cessário utilizar recursos pedagógicos que possibilitem a reflexão fonológica das palavras 
(GODOY, 2005). Dentre esses meios, podemos destacar o jogo digital, uma vez que agrega 
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recursos metalinguísticos como imagens, sons e símbolos contribuem para a aprendiza-
gem por meio do lúdico, ampliam as possibilidades de ensino e aprendizagem de forma 
inovadora (SANTAELLA, 2013).

Partindo do conceito básico de jogo, podemos caracterizá-lo por meio de diversos ele-
mentos fundamentais como meta, regras, feedback e participação voluntária (MCGONIGAL, 
2012, p.31). Pode ser classificado como uma atividade atraente e divertida, porém delimitada 
em um tempo e espaço. Ao compreender a definição de jogo digital, podemos verificar que 
para além das características fundamentais dos jogos analógicos podemos ter, ainda, a intera-
tividade, a narrativa, os gráficos e as recompensas nos ambientes virtuais (MCGONIGAL, 2012).

A importância de utilizar os jogos digitais vem da compreensão da geração de estu-
dantes que nasceram no contexto da cultura digital. Possuem outra experiência em relação 
aos suportes midiáticos, portanto uma outra maneira de interpretar seu mundo. Nesse sen-
tido, a educação necessita valorizar as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação 
(TDIC) no ambiente escolar, sendo que os jogos digitais é um recurso fundamental para 
esse processo por possibilitar o aprendizado. Reforça-se que o jogo digital pode promover 
a mobilização e motivá-los para o aprendizado de maneira lúdica, despertando o interesse 
do estudante para o aprendizado, principalmente quanto o processo de alfabetização. 

Nesse sentido, esta pesquisa se propôs em fazer um levantamento dos artigos que 
abordam os jogos digitais no desenvolvimento da consciência fonológica na alfabetização. 
O intuito dessa pesquisa foi verificar as contribuições e limitações desses recursos peda-
gógicos no processo de ensino e aprendizagem do sistema de escrita alfabética. Posterior-
mente, fez-se um levantamento dos jogos digitais disponíveis gratuitamente na internet, 
com o propósito de garantir a sustentabilidade da pesquisa quanto ao retorno à sociedade, 
em relação ao acesso aos professores a esses recursos pedagógicos.  

A metodologia de pesquisa utiliza a técnica de revisão sistemática de literatura, que 
contribui para selecionar os estudos, avaliar a relevância dos trabalhos para desenvolver 
uma síntese das conclusões (MORANDI; CAMARGO, 2015). De modo geral, o objetivo é in-
vestigar essas pesquisas e obter subsídios teóricos para encontrar jogos digitais que pos-
sam contribuir no desenvolvimento da consciência fonológica para a alfabetização.

No levantamento bibliográfico, realizou-se a busca em diversas bases de dados em 
variadas áreas de estudo como: tecnologia, games, educação, interdisciplinar e psicologia. 
As bases pesquisadas foram: PROQUEST, Pubmed, ScienceDirect, Scopus, Web of Science, 
Google Acadêmico, SBgames, SJEEC.

Na busca foram utilizadas as palavras-chaves: “jogos digitais”, “Aplicativos”, “Apps”, “vi-
deogames”, “serius games” relacionadas com os termos “consciência fonológica”, “alfabetiza-
ção”, “letramento”, “análise”, “intervenção” e “avaliação”.

Os critérios de inclusão e exclusão foram fundamentais para selecionar os trabalhos 
mais adequados para encontrar respostas a respeito do objeto de estudo “jogos digitais 
para o desenvolvimento da consciência fonológica na alfabetização”. Os critérios de inclu-
são foram: (1) somente artigos científicos completos; (2) publicado entre os anos de 2008 
a 2019; (3) escrito em inglês e português; aprovado pela comunidade científica; (4) dispo-
níveis integralmente em bases de dados científicas; revisado pelos pares; (5) trabalhos que 
abordem os temas relacionados aos jogos digitais, consciência fonológica e alfabetização.  
Já os critérios de exclusão foram: (1) trabalhos que apresentam intervenções e avaliações 
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sem apresentar o método utilizado; (2) trabalhos com público adulto; (3) público com defi-
ciência intelectual e comorbidades.

No primeiro levantamento que utilizaram os termos de busca, resultaram em 170 tra-
balhos. O segundo levantamento, apresentou os resultados dos trabalhos elegíveis a partir 
da leitura do título e palavras-chave, totalizou 55 artigos, sendo 5 duplicados. No terceiro 
levantamento com a leitura dos resumos, foram selecionados 29 artigos para leitura na 
íntegra. Após uma leitura atenta desses artigos, 14 trabalhos foram escolhidos em conso-
nância com os critérios de inclusão e exclusão e os objetivos da pesquisa.

O levantamento buscou responder algumas questões delimitadas. Questão 1: De que 
maneira os jogos foram utilizados para desenvolver a consciência fonológica na alfabeti-
zação? Nesse sentido, o levantamento bibliográfico constatou que os jogos digitais que 
envolvem consciência fonológica e fonêmica são efetivos na aprendizagem do sistema de 
escrita alfabética, principalmente, para aqueles estudantes diagnosticados com dislexia. 

Outra questão que se buscou responder foi: Quais jogos digitais de alfabetização 
são citados para o desenvolvimento da consciência fonológica? O graphogame foi o jogo 
mais pesquisado, constando em 5 publicações. O jogo foi desenvolvido por uma equipe da 
Universidade de Jyväskylä e do Niilo Mäki Institute, e por uma organização não-governa-
mental para crianças com dislexia (JAMSHIDIFARSANI et al., 2019; KULJU; MÄKINEN, 2019; 
KUJALA et al., 2014; ROSAS et al., 2017; RICHARDSON, LYYTINEN, 2014). 

Foram encontradas duas pesquisas brasileiras que apresentaram resultados positivos 
quanto aos jogos digitais. No entanto, uma pesquisa apresenta um jogo digital “Joy e as 
letrinhas” que não está disponível na internet. A outra pesquisa analisa o jogo “Pedro no 
parque de diversões”, que está disponível, porém não é gratuito (FARIA; COLPANI, 2017; 
FARIAS; COSTA; SANTOS, 2013). 

A partir da questão 3: Quais métodos e técnicas foram empregados nas pesqui-
sas sobre jogos digitais e consciência fonológica na alfabetização? Identificou-se que o 
método de pesquisa dos artigos selecionados é diverso, porém a maioria utiliza o método 
experimental, descrito em 10 artigos dos 14 trabalhos analisados. Observou-se também 
um artigo com o método de revisão sistemática, dois com método misto e um com o mé-
todo qualitativo.  Em relação ao tempo de intervenção das pesquisas, variou entre 8 e 12 
semanas, totalizando 8 horas em média. 

Ao finalizar a revisão sistemática de literatura, verificamos as lacunas nas pesquisas 
estão relacionadas aos dispositivos móveis, pois a plataforma mais explorada foi o compu-
tador. Muitos trabalhos destacaram a necessidade em ampliar o tempo de intervenção para 
ter amplitude nos resultados quanto aos processos de aprendizagem. No entanto, necessi-
dade em fazer um levantamento em relação à infraestrutura desses espaços. 

De modo geral, os artigos desenvolvidos se pautaram no desenvolvimento e aplica-
ção dos jogos, sendo que muitos deles não estão disponíveis na web e não são gratuitos. 
Assim, constatamos a demanda em investigar os jogos digitais que desenvolvem a cons-
ciência fonológica para a alfabetização, disponíveis na internet de forma gratuita.

Nesse sentido, com referência aos elementos que compõem os jogos e as teorias 
que fundamentam a consciência fonológica na alfabetização, foi realizado uma seleção de 
jogos digitais disponíveis na web de forma gratuita. Ao abordar o conceito que permite 
elaborar os jogos digitais, com base a Tétrade de Schell, verificamos que os jogos digitais 
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são compostos por certos elementos como estética, mecânica, narrativa e a tecnologia 
(SCHELL, 2011). 

A partir dessa abordagem, foram analisados os elementos que envolvem a mecâni-
ca para selecionar jogos digitais que desenvolvem a consciência fonológica na alfabetiza-
ção. Esses elementos devem contribuir para o desenvolvimento da consciência fonológica 
como um continuum, desde a consciência das frases, palavras, rimas, aliterações, silábicas 
e por último e mais complexa a consciência fonêmica. As características fundamentais da 
mecânica desses jogos para o desenvolvimento dessas habilidades de reflexão fonológica 
são: imagens, trilha sonora, sons que representam os sons das palavras, sílabas e fonemas.

Na busca dos jogos digitais para a alfabetização na web, 72 foram analisados. Desses 
jogos, 35 possuíam o conceito de alfabetização na apresentação, 2 apresentavam jogos 
que desenvolviam a consciência fonológica, sendo que um deles abordava a definição de 
consciência fonêmica, e o outro método fônico. No entanto, 32 jogos não possuíam apre-
sentação dos objetivos, era necessário jogar para compreender o propósito pedagógico 
quanto à alfabetização. 

Os jogos selecionados tinham como objetivo desenvolver a consciência fonológica 
na alfabetização, promover a reflexão fonológica em relação às silábicas, rimas e fonemas. 
A seguir apresenta-se o quadro com os jogos:

Quadro 1: Jogos Digitais

Nome do jogo Fonte

Sílabas e Figuras https://jogoseducativos.hvirtua.com.br/silabas-e-figuras/

Encaixa vogais http://jogoseducativos.hvirtua.com.br/encaixa-vogais/

Encontre as rimas
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/connectpie-
ces_rhyme_pt.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/
jogoseducativos/palavras/index.htm

ABCDário http://jogoseducativos.hvirtua.com.br/acdario/

Bebelê – Jogos das 3 letras http://www.bebele.com.br/Jogo3letras/indexPC.html

Formar Palavras – Alfabetização https://play.google.com/store/apps/details?id=com.PedroGarcia.
FormarPalavra&hl=pt_BR

Lelê - sílabas https://play.google.com/store/apps/details?id=com.morgade.lele

Domlexia – Dom e as letras https://play.google.com/store/apps/details?id=com.plotkids.
domlexia

Palma Escola https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.ies2.pal-
ma&hl=pt_BR

Quantos pedaços tem a palavra
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/syllablescou-
nt_names_pt.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogo-
seducativos/palavras/index.htm

Duelo de Palavras
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/wordbattle_
pt.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/
palavras/index.htm

Fonte: Autora.
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A partir dessa seleção dos jogos digitais, foi ministrada uma oficina, no dia 10 de abril 
de 2019, na Universidade Aberta do Brasil, no polo de Florianópolis, o público era de pro-
fessores da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. Foram apresentados os conceitos 
relacionados ao desenvolvimento da consciência fonológica na alfabetização e os estudos 
relacionados a esse tema. Posteriormente, os professores tiveram a oportunidade de co-
nhecer os jogos pesquisados. O que resultou em uma proposta significativa, pois alguns 
desses profissionais não conheciam esses recursos pedagógicos e suas potencialidades em 
relação à alfabetização. Dessa forma, é premente realizar pesquisas sobre os jogos no am-
biente escolar para verificar sua efetividade nesse contexto.

CONCLUSÃO

Nesta pesquisa foi realizada uma revisão sistemática de literatura, sobre os jogos di-
gitais de consciência fonológica na alfabetização, ficou constatado que esses recursos são 
significativos para a prática pedagógica. Mas são poucas as pesquisas com os jogos digitais 
disponíveis gratuitamente na internet. A partir da revisão sistemática, foi realizada uma se-
leção de jogos digitais gratuitos. Posteriormente foi ministrada uma oficina na Universida-
de Aberta do Brasil, para os professores a Rede Municipal de Florianópolis, na qual possibili-
tou a esses profissionais o contato com esses recursos pedagógicos e suas potencialidades 
quanto ao processo de alfabetização.
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OS ESPAÇOS E TEMPOS EDUCATIVOS: SUAS IMPLICAÇÕES NAS 
APRENDIZAGENS DOS EDUCANDOS

Luciane Volken, Me.1

Profª. Orientadora, Neide Martins Arrias, Dra.2

 
 
RESUMO

Este trabalho apresenta “Os espaços e tempos educativos: suas implicações nas aprendiza-
gens dos educandos” com o objetivo de verificar empiricamente a capacidade de inovação 
das escolas considerando as possibilidades existentes tanto teoricamente quanto legal-
mente a partir dos PCNs, visando suscitar possíveis discussões sobre a re-organização das 
práticas pedagógicas da escola pública. Para isso, o estudo procurou se embasar em indica-
tivos legais e em autores que trazem os espaços-tempos escolares como elementos funda-
mentais nas aprendizagens dos educandos, não os considerando espaços de neutralidade. 
Compreende-se ainda que os espaços e tempos de aprendizagens das instituições podem, 
através de suas práticas pedagógicas, articular-se à realidade social do aluno, abrangendo 
toda a comunidade escolar para além dos muros da instituição. Este trabalho foi elabora-
do com base na pesquisa empírico-teórica com uma abordagem investigativa de enfoque 
qualitativo a partir da coleta de dados de três experiências bem sucedidas no estado de 
Santa Catarina, as quais se destacaram na melhoria da qualidade de ensino de seus alunos 
e uma instituição de ensino pós-médio que se destaca pela forma que administra o tempo 
para o ensino profissionalizante de jovens rurais. Deste modo, foi possível verificar, atra-
vés de uma visão ampliada, o que é considerado espaço escolar para estas instituições ao 
promoverem uma educação integradora com a participação de todos: comunidade, pais e 
alunos. Busca-se, ainda, provocar futuras reflexões sobre por que, apesar de se ter o amparo 
legal e teórico para diferentes possibilidades de organização do espaço e tempo escolar, 
poucos ousam utilizá-los no dia-a-dia das escolas. 

Palavras-chave: Escola pública. Espaço. Tempo. Aprendizagens. Planejamento.

Esta pesquisa consiste na realização de um estudo sobre os espaços e tempos da es-
cola buscando investigar outras formas de organização escolar que compreendam manei-
ras diferentes e inovadoras no processo de ensino-aprendizagem a fim de ampliar as pos-
sibilidades de organização dos espaços e tempos favorecendo uma melhor sistematização 
das práticas pedagógicas da escola pública. 

A temática em questão mostrou-se relevante a partir da experiência na docência nos 
anos iniciais das redes públicas, municipal e estadual de Florianópolis. Apesar da pouca 
1 Possui graduação em Pedagogia e mestrado em Educação. Professora da Educação Infantil. Atua na área da 
Educação.

2 Doutora em Didática pela Universidade de São Paulo Professora aposentada da Universidade Federal de Santa 
Catarina.
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idade, muitos educandos já se mostravam desmotivados, aparentemente alheios ao real 
significado do espaço no qual se encontravam, do mesmo modo, os educadores com suas 
ações e desabafos a revelar as “marcas” das crianças: tristes, carentes de atenção, carinho e 
conhecimento, desinteressadas e indisciplinadas. Independente deste contexto que se rea-
liza como desfavorável à aprendizagem; o que mais chamava a atenção era o fato de estas 
crianças não acreditarem que a escola também lhes pertencia, ou de serem parte dela. A 
escola, por sua vez, não se apresentava como um espaço dinâmico e possível de mudanças, 
constituído de concepções e desempenhos, tampouco como um local privilegiado de aces-
so à cultura e destinado, por direito, a todos os cidadãos de todas as classes sociais. Então, 
como pode proporcionar aos educandos um ensino relevante e fazer com que o currículo 
dialogue com tal cenário e suas interfaces ali delineadas? 

A partir deste contexto, foi definido como problema desta pesquisa: de que modo a 
organização curricular da escola pública pode favorecer a construção de uma nova orga-
nização espacial e temporal de aprendizagens visando a uma educação significativa para 
os educandos? Como objetivo geral, priorizou-se investigar formas de organização escolar 
que compreendessem maneiras diferentes e inovadoras de realizarem o processo de ensi-
no-aprendizagem dos educandos. Para tal, os seguintes objetivos específicos: pesquisar as 
vertentes teóricas que projetassem novas perspectivas para a construção do conhecimen-
to no espaço formal; conhecer experiências exitosas realizadas no estado de Santa Catarina 
a fim de refletir possibilidades para a educação pública; analisar perspectivas teóricas e 
experiências exitosas, visando repensar possíveis alternativas para a escola pública. 

Para alcançar os objetivos propostos, este trabalho foi elaborado com base na pes-
quisa empírico-teórica com uma abordagem investigativa com enfoque qualitativo. Com 
esse direcionamento, na primeira etapa do estudo foi elaborada a fundamentação teórica 
do trabalho, a partir de uma pesquisa bibliográfica na intenção de conhecer contribuições 
de diversos autores que projetam novas formas de construir conhecimento, considerando 
o espaço e o tempo escolar como elementos fundamentais no processo de ensino-apren-
dizagem. 

Na segunda etapa, foi priorizada uma investigação onde se buscou conhecer, deta-
lhadamente, experiências bem sucedidas de escolas. Escolas que de algum modo ousaram 
mudar a utilização do espaço e do tempo, e alcançaram assim bons resultados em exames 
oficiais como: Exame Nacional do ensino Médio – ENEM, e o aumento do Índice de Desen-
volvimento da Educação Básica - IDEB. 

As visitas às unidades possibilitaram, além da coleta de dados, conhecer de perto o 
espaço das mesmas, seus profissionais, alunos, trabalhos realizados, o Projeto Político Pe-
dagógico, fotografias e demais registros das atividades realizadas, participar de reuniões 
pedagógicas, aplicar entrevistas não-estruturadas, o que permitiu alteração dos roteiros e 
a ampliação de algumas questões, quando necessário. Percebeu-se o cotidiano das escolas 
e das pessoas, as relações estabelecidas, os comentários, o ambiente interno e externo, sua 
infra-estrutura, a rua onde a escola estava situada, como também a comunidade, o bairro 
e a cidade.Todas as informações obtidas nas visitas foram minuciosamente anotadas, as 
conversas foram gravadas, diversas situações e ambientes foram fotografados, e, também, 
as escolas cederam muitos registros, como fotografias, projetos políticos pedagógicos e 
projetos de trabalho. Observou-se a forma como o ambiente de trabalho estava organizado 
e questionou-se como se dava a inserção da comunidade. Iniciamos refletindo sobre os ca-
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minhos pelos quais percorreu a educação até os dias de hoje, e nos propomos discutir o es-
paço e o tempo da escola como elementos constitutivos da aprendizagem dos educandos. 

O tempo escolar se diferencia dos outros tempos por ser institucional. Tem o objetivo 
de organizar as práticas pedagógicas e, por isso, pode-se dizer que não é neutro. A partir 
do tempo escolar são estabelecidas regras, comportamentos, cronometradas as atividades, 
são controladas e avaliadas as aprendizagens e, assim, influenciam a vida do educador e 
também do educando. Para Gómez (2004, p. 48), “O tempo escolar é um tempo social, uma 
construção cultural e pedagógica, um “fato cultural” e, portanto, deve ser “flexível, singular 
e adaptado em função das características de cada contexto escolar”. Assim como o tempo, 
o espaço escolar também possui características singulares à medida que interage com a 
formação dos educandos. “O espaço é uma das linguagens mais poderosas para o dizer e 
fazer da escola.” (Kenski, 2000, p. 125) A importância dos espaços e tempos escolares é dis-
cutida por Alves (2001), ao levantar que a vivência coletiva inicia-se nos grupos de amigos, 
nos espaços familiares, até chegar aos espaços escolares. Esses espaços tão reconhecidos 
na sua função de sociabilidade e de aquisição do conhecimento servem também como 
alternativas para que famílias tenham suas crianças e jovens em segurança à medida que a 
necessidade de trabalhar e a violência, principalmente nos centros urbanos, amedrontam 
as famílias fazendo com que seja necessário passar mais tempo na escola. 

Para Cardoso e Sousa (2007), é no espaço e tempo da escola que as concepções e prá-
ticas da educação escolar são efetivadas no “sentido estrito do termo”, ou seja, “no exercício 
de ensinar e de aprender os conteúdos da cultura que a humanidade produziu em sua his-
tória”. Segundo as autoras, o cotidiano da escola é feito de espaços-tempos estruturados e 
não estruturados. Explicam que, no conceito de espaço, se encontram, além da construção 
física da escola, as relações sociais que nela se efetivam. Quanto ao “conceito de tempo”, 
são relacionadas “as dimensões da cronologia e das vivências”. (Cardoso e Souza, 2007, p. 
116) Acrescentam ainda que os espaços-tempos acontecem em lugar físico, com duração 
demarcada, mas que podem ser identificadas nas relações hierárquicas e de poder esten-
didas “pelo tempo de vivência”, tempo este que pode parecer “pouco quando prazeroso 
e muito quando desagradável”. Essas relações vivenciadas nos espaços-tempos da escola, 
mais especificamente, entre educandos e educadores, podem ser facilmente avaliadas no 
modo como os educandos participam das aulas, como questionam, se portam diante dos 
conteúdos. 

Assim, nos reportamos aos PCNs, trazendo especificamente as questões relativas ao 
tempo/horário escolar, que diz que, para se alcançar as capacidades propostas, é neces-
sário adequações mediante prioridades de cada município, chegando às necessidades de 
cada Unidade de Ensino. Obrigatoriamente deve-se cumprir o tempo mínimo estabelecido 
pela legislação vigente, permitindo, porém, que cada escola faça a distribuição do horário 
da forma mais adequada ao seu projeto educativo. Surge, então, a oportunidade de se pen-
sar maneiras de otimizar o tempo escolar dando condições ao trabalho docente de propor 
atividades em grupos, aulas mais elaboradas, períodos de execução mais definidos que, à 
medida que o grupo desenvolve sua autonomia, possam se tornar menos restritivos. 

A organização dos espaços e tempos escolares traduz a concepção metodológica 
adotada pelo educador e pela Unidade de Ensino; dessa maneira, o espaço, como objeto 
de aprendizagem e respeito, demandará um investimento sistemático ao longo da esco-
laridade. Suas implicações vão desde a necessidade de se ter um ambiente limpo e orga-
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nizado até a maneira como é explorado para as atividades do cotidiano, pois nele aconte-
cem todos os modos de interação, brincadeiras, gritos de crianças, atividades pedagógicas, 
competições, festas. Nesses “espaços-tempos estruturados” estão também as inúmeras 
reuniões que acontecem durante o ano. Nos “espaços-tempos não estruturados estão os 
encontros, as conversas, a convivialidade sem outra intenção que não seja o estar junto so-
lidário.” (Cardoso e Sousa, 2007, p. 116) O espaço físico faz parte do momento educativo ali 
convivido (Kenski, 2000, p. 124). De acordo com a autora, no espaço escolar há “linguagens 
diferenciadas entre as gerações”. Linguagens que permanecem impregnadas em todo o 
seu perímetro. Ou seja, confraternizações promovidas pela instituição junto com familiares, 
são momentos importantes, pois propiciam “a quebra momentânea das hierarquias”. “Os 
encontros que se efetivam no espaço-tempo das festas têm o poder de fortalecer os laços 
entre educandos, educadores e familiares”. (Cardoso e Sousa, 2007, p. 116) 

Nesse viés, este trabalho apresenta uma pesquisa sobre três diferentes experiências 
de instituições de ensino no estado de Santa Catarina sendo que as três escolas que com-
põem a primeira experiência pertencem à rede pública, o colégio apresentado como se-
gunda experiência é uma cooperativa e a terceira experiência é uma associação civil sem 
fins econômicos e sem fins lucrativos. 

Um estudo realizado no ano de 2008 e publicado em 2010 buscou identificar um 
município em cada estado do país, que tivesse obtido resultado significativo no Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB e diferenciou-se dos estudos realizados nos 
anos anteriores, pois teve como objetivo o processo transcorrido para que tais resultados 
pudessem ser obtidos. Como ocorreu esse processo? Que caminho foi percorrido? Desta 
forma, a publicação recebeu o nome “Caminhos do Direito de Aprender: Boas práticas de 
26 municípios que melhoraram a qualidade da educação”. Em Santa Catarina o município 
que se destacou por suas práticas diferenciadas, as quais possibilitaram o aumento do Ideb 
foi o município de Ituporanga. Entre as escolas municipais de Ituporanga, três unidades se 
destacaram no “Programa Socioambiental” desenvolvido em parceria com a AFUBRA: Cen-
tro Educacional Leandro dos Santos, Centro Educacional Professor Curt Hamm e o Centro 
Educacional Pedro Júlio Muller. As ações desenvolvidas pelas escolas, envolveram todos os 
segmentos da comunidade escolar ao longo de um ano que se originaram num eficiente 
planejamento, sendo que todas as ações são relacionadas ao meio ambiente e articuladas 
com o Projeto Político Pedagógico de cada Unidade de Ensino. 

Já a segunda experiência pesquisada foi a COOPEIMB - Cooperativa Educacional de 
Imbituba - uma escola construída com base nos preceitos do cooperativismo, mantida pe-
los pais e ligada à OCESC: Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Santa 
Catarina. De acordo com a OCESC, para que uma sociedade se constitua como cooperati-
va, é necessária a união de um grupo de no mínimo vinte pessoas físicas, com um interesse 
em comum e economicamente organizada de forma democrática. A cooperativa presta 
serviços aos seus cooperados sem fins lucrativos e todos têm participação livre e iguali-
tária. Além de incluir no ensino formal a filosofia cooperativista, que busca a formação do 
homem e do cidadão, através da aquisição de conhecimentos, compreensão de idéias e 
valores, a escola promove jogos cooperativos sempre que há a possibilidade de associá-los 
ao conteúdo. Assim, a proposta da COOPEIMB é trabalhar permanentemente com o desafio 
de construir um processo de ensino de inovação permanente, diferenciado e de qualidade 
que prepara o educando para o trabalho e o exercício da cidadania. 



|   241   |

ANAIS DE RESUMOS EXPANDIDOS  |  2018/2019

A terceira experiência pesquisada foi a Pedagogia da Alternância. A Pedagogia da Al-
ternância surgiu na França na década de 1930, com a construção das Maisons Familiales 
Rurales (MFRs). Segundo Estevam (2009), a primeira MFR surgiu no sudoeste da França, 
pois alguns agricultores estavam insatisfeitos com a precariedade do sistema de ensino 
oferecido pelo estado, já que as inúmeras iniciativas somente reproduziam as estruturas 
organizacionais das escolas clássicas de modo que somente contribuíam para a acelera-
ção do processo do êxodo rural. Através da Pedagogia da Alternância, foi organizado um 
modo para que os jovens permanecessem um tempo na escola, que consistia num espaço 
cedido pela paróquia onde eram auxiliados por um padre, e noutro tempo que os jovens 
ficavam em suas propriedades com suas famílias. No tempo em que permaneciam na esco-
la, o ensino era coordenado por um técnico agrícola, enquanto no tempo, em que estavam 
na propriedade rural, os pais eram os responsáveis pelo acompanhamento das atividades 
dos seus filhos.  Desta forma, alternando estudo e trabalho, os jovens estariam adquirindo 
formação e, mais do que isso, adaptada à suas necessidades. 

No Brasil, a Pedagogia da Alternância chegou ao final da década de 60, inicialmente 
no interior do estado do Espírito Santo A partir do Espírito Santo, o movimento cresceu 
e alcançou também as demais regiões do Brasil, fazendo-se presente em quase todos os 
estados. O número de centros educativos que trabalham com a proposta de formação da 
Pedagogia da Alternância formam uma rede denominada Centros Familiares de Formação 
por Alternância (CEFFA), Os CEFFAs pautam seu trabalho em quatro pilares “1. Associação 
Local; 2. Pedagogia da Alternância; 3. Formação Integral; 4. Desenvolvimento Local Susten-
tável.” Sustentados nos quatro pilares, os Centros Familiares de Formação por Alternância 
viabilizam a construção de uma pedagogia adaptada à realidade local. A Pedagogia da Al-
ternância é utilizada no Brasil em inúmeros centros de formação, mas para este trabalho foi 
delimitada, como foco desta pesquisa, a metodologia de ensino do Centro de Desenvolvi-
mento do Jovem Rural (CEDEJOR) que oferece formação profissional no Ensino Pós-Médio, 
que dura em média dois anos. Este centro está situado no município de Lauro Muller (SC), 
e tem sua sede administrativa em Florianópolis. Assim, a Pedagogia da Alternância, com a 
particularidade também de ser uma pedagogia no espaço e no tempo educativo de seus 
atores envolvidos (educadores, educandos e familiares), possui instrumentos apropriados, 
permitindo que seus conceitos sejam devidamente efetivados na prática, através de um 
plano de formação que é pensado e elaborado coletivamente por educadores e pela equi-
pe pedagógica geral. 

Percebemos que, embora os ambientes escolares sejam distintos, havia pontos co-
muns e fortes entre eles, ressalta-se o fato de todos verem o ensino como algo indispensá-
vel para suas vidas futuras e a forte valorização que dão à instituição escolar por julgarem 
que é através dela que alcançarão seus ideais, ressaltamos como ponto comum, o desafio, 
vencido por estas escolas: articular suas práticas com a realidade social do aluno, seus pro-
blemas e necessidades; ações que foram fundamentais para que escola e comunidade se 
aproximassem, possibilitando às instituições que desempenhassem seu papel político de 
ampliação do senso crítico da visão sobre suas necessidades e como forma de preparação 
concreta para a vida em sociedade. Assim discutindo as problemáticas reais do seu cotidia-
no, podem pensar mecanismos que possibilitem mudanças, pois através da escola a crian-
ça se reconhece como sujeito da história. É evidente que não há uma única resposta, nem 
uma única solução para que todas as crianças aprendam mais e melhor, mas supõe-se uma 
gama de caminhos diversos que desmistifiquem a incapacidade de rendimento e de me-
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lhores resultados deste público já que existe autonomia para as escolas formularem seus 
Projetos Políticos Pedagógicos - PPPs. 
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NOS PASSOS DE ANTONIETA: ESCREVER UMA VIDA

Luciene Fontão, Dra. 1

 
 
RESUMO

A crônica é uma modalidade textual que surgiu nos jornais de circulação cotidiana já no 
final do século XIX e popularizou-se em meados do século XX até os dias atuais, tornan-
do-se um veículo de informação e de manifesto, um texto que se popularizou por ser de 
fácil leitura e por levar ao leitor reflexões  sobre assuntos variados da vida em Sociedade. 
Antonieta de Barros (1901 a 1952), natural da Ilha de Santa Catarina,   foi uma Professora 
que escreveu crônicas nos principais jornais de sua época (República e O Estado), levando 
os “Farrapos de Ideias” a toda a população letrada. O presente trabalho tem por objetivo 
realizar uma leitura crítica da vida e da obra de Antonieta de Barros, de 1922 a 1952, mos-
trando a influência do pensamento humanístico e engajado da Professora, que se tornou a 
primeira Deputada de ascendência negra no Sul do Brasil. A apresentação tem por referên-
cia os estudos da Tese da  PGL/UFSC/2010: “Nos passos de Antonieta: escrever uma vida” de 
autoria de Luciene Fontão, sob a orientação de Zahide Lupinacci Muzart.2

Palavras-chave: Antonieta. Crônica. Pensamento. Humanismo. Professora. 

O Desafio de escrever uma vida, nas palavras de Francois Dosse3, “é um horizonte ina-
cessível, que estimula o desejo de narrar e compreender, por isso todas as gerações acei-
taram a aposta biográfica. Cada qual mobilizou o conjunto de instrumentos que tinha a 

1 Luciene Fontão, natural de Florianópolis/SC (28/01/1968), é Professora e Escritora. Estudou em escola pública da  
Educação Básica ao Ensino Superior.  Graduou -se em Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portu-
guesa pela UFSC. Fez Mestrado em Linguística Aplicada ao Texto e Ensino (1997 - 1999) e Doutorado  em Letras/
Literatura na PGL/UFSC (2007-2010). Possui  Especializações em Literatura pela PGL/UFSC  (1988/1989); em Proeja 
pelo IFSC (2013); em Educação (Fapeu/PORTEPRA/1986; em PROFA/UDESC de 2002 a 2005); Especialização em 
Redação Enem pela UnB (2013). Tem Formação em Tutoria de EaD/UFSC - Produção Acadêmica/2008. Exerce a 
função de  Professora  DEMEC desde 1995. Trabalhou como Professora de Educação Básica de 1988 a 2019, tam-
bém  na modalidade Eja de 2009 a 2019. Exerceu a  Docência no  Ensino Superior na UFSC, UDESC e UNIVALI.  Tem 
cinco livros publicados de sua autoria (Poemas e Artigos) e três em coautoria. É  membro da Academia de Letras. 

2 Possui graduação em Letras Neolatinas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (1961), Gra-
duação em Música pela Escola de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em Letras pela 
Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université de Toulouse-Le Mirail (1970), pós-doutorado na Ecole des 
Hautes Etudes em Sciences Sociales, Paris (1983-1984). Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Literatu-
ra Brasileira (História das escritoras no século XIX, Literatura e Mulher, feminismo e literatura, Simbolismo em Santa 
Catarina, Cruz e Sousa). Participa da coordenação do Instituto de Estudos de Gênero - IEG/UFSC e de duas editorias 
da Revista Estudos Feministas. Tendo fundado a Editora Mulheres, com o objetivo de resgatar a obra de algumas 
mulheres do século XIX, editou os principais romances de escritoras como Inês Sabino, Maria Benedita Bormann, 
Maria Firmina dos Reis, Carmen Dolores, Ana Luísa de Azevedo Castro, Emília Freitas e, de Júlia Lopes de Almeida, 
editou dez livros , visando o resgate de toda a sua obra, a mais importante escritora brasileira do século XIX.

3 DOSSE, Françóis. O Desafio Biográfico: Escrever uma vida. Trad. Gilson Cesar Cardoso de Souza. São Paulo: USP\, 
2009: P.11.
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trilhar. E nessa linha de pensamento, escrevem-se sem cessar as mesmas vidas, realçam-se 
as mesmas figuras, pois lacunas documentais, novas perguntas e novos esclarecimentos  
surgem a todo instante”.

A escrita da vida e da obra de Antonieta de Barros buscou, mesmo com lacunas, bre-
chas e insatisfações, remontar seus passos na Sociedade da Ilha de Santa Catarina no perío-
do de 1901 a 1952. Com o traçar de sua trajetória, nas funções em que atuou (normalista, 
professora, intelectual, jornalista, cronista, oradora, diretora, política e crítica) averiguou-se 
que o valor das ideias contidas em suas crônicas, seu desempenho, como política e es-
critora, esteve diretamente relacionado à formação/atuação como professora em todas as 
instâncias da vida, porque a cada novo desafio, em cada nova etapa, sua carreira como 
profissional da educação mais se fortalecia.

 O preenchimento das lacunas da biografia em imagens valeu-se de critérios, um 
calcado na leitura do livro de Antonieta de Barros, em relação às referências a datas, livros, 
pessoas, fatos, acontecimentos, que ela faz ao longo de Farrapos de Ideias4, como por exem-
plo: referências a autores lidos, às passagens da retórica bíblica, às alegorias, às pessoas 
da vida social da cidade, aos acontecimentos históricos da época. As referências e o inter-
texto trazem em si a ideia de “mosaico”, porque os farrapos são pedaços de textos que se 
encaixam para formar outro texto, no caso aqui a crônica de cada semana. Outro critério 
utilizado para o preenchimento dos espaços da biografia de Antonieta foram os pedaços de 
outras vidas, ou seja, a leitura da trajetória de personalidades vividas na época de Antonieta 
para poder compor, de pedaço em pedaço, os seus passos, a fim de entender um pouco de 
uma época e dali por seleção em contrastes e comparações, tecer uma vida.

Então, foi como normalista que Antonieta ingressou na vida social e participou do 
movimento estudantil da época, fazendo parte de um centro cívico; depois, como profes-
sora formada, participou da Liga do Magistério e ali atuou como secretária, sendo reco-
nhecida no meio social como uma intelectual. Por fazer parte da Liga do Magistério entrou 
em contato com professores intelectuais e escritores, junto aos quais fez parte do Centro 
Catharinense de Letras. Como dona de escola passou a fazer parte de uma elite de mulhe-
res que exercia a filantropia, lecionando para alfabetizar crianças e também adultos, estes 
no período noturno, além de fazer parte da Congregação do Senhor dos Passos, colabo-
rando financeiramente por voluntariado no orfanato. Lecionando para adultos, conheceu 
homens influentes da sociedade da época.  Participando dessas agremiações, destacava-se 
como oradora e colaboradora, a ponto de ser convidada a fazer parte do Partido Liberal 
Catarinense e a ser candidata à Assembleia Constituinte em 1935. 

Por conseguinte, assumiu a vaga e passou a ser a primeira mulher negra no parla-
mento do Sul do Brasil. Como política, atuou em prol do magistério e da educação. Como 
escritora, adotou um estilo didático e doutrinário, a partir de um discurso argumentativo 
desenvolvido de um mote, um pensamento para a reflexão da semana e por alusão a datas 
comemorativas, lembrando o calendário escolar. Portanto, mesmo escrevendo e atuando 
em cargos eletivos e de direção de escola, era a professora Antonieta quem se dirigia a 
todos e a tudo “governava”. 

Pode-se afirmar que Antonieta foi uma mulher dedicada e engajada nas lutas de 
seu tempo, conforme demonstram seus escritos, nos vestígios encontrados em jornais 

4  ILHA, M.  Farrapos de Idéias. Florianópolis: Imprensa  Oficial. 1937.1971.2001.
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de época e em livros da fortuna crítica da história e cultura catarinenses.  Uma mulher de 
ascendência negra que, mesmo presenciando preconceitos, não esmoreceu diante das 
dificuldades e, com o seu trabalho, mostrou ser digna da confiança de uma parcela da 
população catarinense que a elegeu deputada pela segunda vez em 1948. Uma mulher 
proveniente do povo, com formação a partir da educação popular, para exercer com direito 
a voz e voto, e mais do que isto, com direito a propor projetos de lei, menções e diretrizes 
para a carreira do magistério catarinense, conseguindo aprová-los e pô-los em prática, en-
quanto fazia parte do governo e dele recebia apoio.

Antonieta de Barros escrevia regularmente crônica, sob o pseudônimo de Maria da 
Ilha, entretanto, publicou somente um livro. Não fez parte da Academia Catarinense de 
Letras, mesmo ocupando o cargo político ao lado de um grupo de intelectuais políticos 
imortais. Talvez por ser mulher e negra ou por ser cronista e não poetisa ou romancista. 
Parece-me, depois de todo esse tempo em companhia de Antonieta e de seus textos, que 
o fato dela ter optado pela prosa social popular jornalística, escrevendo “crônicas ligeiras, 
a maioria delas impregnadas de profundo sabor existencial onde está ausente a busca de 
perfeição gramatical e estética”, como afirma Sachet (1970)5, levou-a a se afastar da possibi-
lidade de ingressar na Academia. Seu precoce desaparecimento (28/03/1952), justo em um 
período de intensa produção jornalística, parece ser outro fator de afastamento da Acade-
mia. Ficou claro a partir das leituras de seus textos que Antonieta não merecia a alcunha de 
“poeta menor”, já que não se dedicava a escrever poemas, os quais não foram encontrados 
após vasculhar sua fortuna crítica, embora haja notas biográficas datadas de 2001 que 
evidenciam esta informação, sem respaldo técnico e institucional, pelo menos até aqui, 
salvo um ou outro texto em verso de cunho religioso, como a oração “Dê Joelhos”.  É fato 
que Antonieta possui crônicas inéditas para compor outro livro, principalmente, as publi-
cadas no jornal O Estado, compilados por Silva & Sachet (1991)6, revisitadas e fotografadas 
por esta pesquisa. Não houve por parte de Antonieta e de sua irmã Leonor a oportunidade 
de fazê-lo. Talvez pela falta de recursos. Talvez pela falta de tempo; já que o trabalho de 
Antonieta como Deputada era intenso, por fazer parte da Comissão de Educação e Justiça 
e, também porque trabalhava em mais de um estabelecimento de ensino, dia e noite. Sua 
morte precoce tirou-a do convívio social no momento mais produtivo e crítico de sua vida 
O período pós-aposentadoria foi o mais profícuo, porque publicava regularmente no jornal 
O Estado. Seus últimos textos são mais engajados e denunciam problemas de corrupção, 
desrespeito às leis, denúncia à perseguição política por parte do governo do estado, o qual 
constituía a oposição do partido a que pertencia Antonieta. Sua trajetória solitária na vida 
pública era de uma postura muito discreta. Na vida particular, era de espantar que tivesse 
“bons” olhos para ler, e embora usasse óculos, não o fazia, trazendo-os no bolso ou largan-
do-os na escrivaninha; e “bons” ouvidos para escutar, estando sempre atenta às notícias da 
cidade, do estado, do país e do mundo. 

Este estudo buscou contribuir para a divulgação e valorização da escrita feminina 
do início do século XX por se tratar da investigação de “rastros e vestígios” da escrita de 
uma das intelectuais que enaltece um período significativo da memória da cultura e li-
teratura catarinenses, uma das pioneiras em escrever crônicas no estado. Um olhar meio 

5 SACHET, C. Literatura. In História de Santa Catarina, 1970

6 SILVA, J.; SACHET, C. Maria da Ilha: Discurso e Catequese. Dissertação de Mestrado em Literatura/ UFSC, 1991.
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estrábico de ver a Mestra, que criteriosamente foi selecionando, dentro de uma coerên-
cia narrativa, ou pelo menos tentando esta coerência, não buscar uma cor específica, 
mas sim o espectro da cor, o prisma desfolhado em nuances, uma refração que mostra 
reflexos de tudo e de todos transparentes. E enquanto realizava o produto estabelecido 
nos itens quatro e cinco da tese, fui percebendo a rede de relações e interrelações entre 
vidas e teorias que um estudo desta natureza proporciona. Assim, estudei a imbricação 
das categorias de gênero, raça, experiência e identidade veiculadas nos últimos anos pela 
teoria feminista, a partir da investigação em Antonieta, uma mescla destas performances, 
que culmina com a professora no parlamento, sendo entrevistada pelo jornal O Estado 
em 11/09/1948 . “Nossa situação, no que diz respeito ao ensino primário, é invejável [...] .Isso 
têm feito da nossa Santa Catarina um modelo, dentro da Federação Brasileira, no Capítulo 
da Educação Primária. Isso tem de ser para nós, em geral, e para mim, em particular como 
professora, motivo de justificado orgulho”7

Realizar este estudo constituiu-se em um trabalho gratificante e elucidativo. Grati-
ficante porque mostrou que na sociedade da época as professoras tinham uma atuação 
política e cultural, sendo uma parcela da população engajada para a qualificação do ensino 
tanto público quanto particular, abdicando muitas vezes de uma vida para si e individua-
lista para se dedicarem ao bem comum e social, visto ser boa parte delas solteiras. As nor-
malistas, idealistas descritas pela mestra Antonieta, “faziam e aconteciam”, lutavam por seu 
espaço e contribuíam no seio da escola de forma significativa para o progresso feminino. 
Trabalhavam em prol da educação, a fim de garantir às gerações futuras um quadro educa-
cional mais rico em diversidade de modalidades de ensino e futuras universidades; além de 
terem contribuído de forma significativa na luta pelo sufrágio universal, na valorização da 
mulher e do ser feminino.  

Trabalho elucidativo porque ao realizar o levantamento em fontes bibliográaficas, 
verifiquei rastros de um grupo de intelectuais que, ao sofrerem perseguições políticas e 
sociais, não deixaram de criar uma Sociedade de Letras Catharinenses, nem mesmo deixaram 
de escrever e publicar seus jornais e seus livros. Eles agitaram a pacata e bucólica Ilha de 
Santa Catarina e graças aos seus esforços não deixaram passar em branco um período rico 
da cultura local.  A década de 20 foi um marco na consolidação dos pequenos em relação 
à egolatria dos homens e mulheres de classe social abastada no mundo cultural da socie-
dade ilhoa. 

Confirma-se que Antonieta é uma escritora de seu tempo e sua obra apresenta nuan-
ces de uma modernidade que se avizinha, de um valor estético singular na Literatura Ca-
tarinense do início do século XX, por escrever em prosa: ensaio, crônica, discurso e projeto 
de lei. As crônicas são obras abertas e o discurso polifônico, considerando o dialogismo, a 
heterogeneidade enunciativa e a intertextualidade. Isso porque a compreensão do valor 
de uma obra literária está ligada à rede de conexões que o fato literário agrega. Não basta 
ler uma obra por si, há de se perceber a profundidade da significação e o contexto em 
que está inserida, embora os fragmentos possam apresentar um caráter universal. Há uma 
estreita ligação entre o tempo, o espaço e o contexto de uma obra, considerando a leitura 
e a apreciação que se realiza dela. Cada gênero literário tem uma finalidade, uma função, 
um objetivo, utiliza uma determinada linguagem e está direcionado a um leitor específico. 
E os textos de Antonieta apresentam uma inserção social, mostrando um valor social e a 

7 Palavras da Deputada Antonieta de Barros em entrevista ao Jornal O Estado em 11/-9/1948. 
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preocupação da escritora com a educação de todos, com a igualdade de condições de cada 
membro da sociedade, sendo o trabalho uma virtude e um direito para homens e mulheres.

As questões norteadoras foram, portanto, na medida do possível respondidas ao 
longo da tese. Em síntese, pode-se dizer: O que se escreveu de Antonieta de Barros nem 
sempre tem uma correlação direta com o que ela realmente foi, pensava e escrevia, prin-
cipalmente quanto à questão do preconceito racial, uma vez que Antonieta era contra as 
leis que tratavam de racismo. Ela escrevia sobre o cotidiano, sobre o lugar de origem, sobre 
reflexões em relação aos acontecimentos da cidade, do estado, do país e até do mundo.  
O que poderia impulsionar o discurso de Antonieta poderia ser o fato de ter sido pobre e 
professora, filha de mãe dedicada, de profissão lavadeira e trabalhadora incansável. Sua 
infância de parcos recursos, a dificuldade em estudar e ter livros para ler também foi uma 
triste realidade em sua vida. Quando Antonieta frisa sobre a importância da criança ler e ter 
livros em casa para contribuir para uma educação mais significativa e de qualidade, ela está 
de certa forma, lembrando de sua própria carência de livros na infância. Isso porque o tema 
educação como se viu é uma tônica nos discursos, nos projetos de lei e, principalmente nas 
crônicas.  Há uma preocupação real com a alfabetização e o letramento dos pequenos, das 
crianças.

Percebeu-se que Antonieta escrevia para um leitor de jornal preocupado com o co-
tidiano, com os acontecimentos sociais e com os fatos políticos. Dependendo do aporte 
textual, Antonieta se dirigia ao público específico daquele órgão informativo. Assim, ela 
escreveu “Aos Moços” no Jornal Correio do Povo e no Jornal O Idealista; escreveu “às moças” 
nas crônicas de jornais  e nos discursos publicados em Farrapos de Ideias” escritos por oca-
sião de ser Paraninfa na Escola Normal. Escreveu aos republicanos e políticos, quando pu-
blicava em República; escreveu ao povo catarinense quando era a Deputada quem escrevia 
sobre os seus projetos de lei e atuações na Assembleia. Dirigiu-se aos homens e mulheres, 
à humanidade quando publicou o livro, solicitando que todos fossem filantropos com as 
crianças do Preventório, lugar para onde a arrecadação dos valores oriundos da venda do 
livro iria.

Observou-se a efervescência do pensamento e do discurso de uma mulher, cuja vida 
foi dedicada ao trabalho e ao ideal de educação de qualidade, em uma sociedade desigual. 
Desigual porque ao se buscar dados e fatos históricos, percebe-se uma sociedade cultu-
ral florianopolitana preconceituosa ao tratar dos escritores da associação dos “Homens de 
Cor”, liderados por Ildefonso Juvenal e Trajano Margarida, e por tratar das mulheres ape-
nas como intelectuais e não como escritoras e literatas. Esse fato parece bastante marcado 
nos discursos da Academia da década de 20-30. Entretanto, não aparecem nos escritos de 
Antonieta e nem nos seus discursos de forma ostensiva. Da condição de ser afrodescen-
dente não trata objetivamente, quando se pensa nos temas de suas crônicas e discursos; 
entretanto do tema relacionado à condição da mulher na sociedade da época sim e com 
bastante ênfase na questão relacionada à necessidade de educar a mulher para que cum-
prisse o seu papel social. Na visão de Antonieta a mulher deve estudar, ter uma profissão, 
trabalhar e ter o direito ao salário justo, na condição de cidadã brasileira. “Que seremos nós, 
as mulheres?” Na sua concepção a mulher não deveria ser “parasita”, nem mesmo “domes-
ticada” ou “feminista de cigarro à boca”, a escritora exige o reconhecimento do direito da 
mulher ao pensamento, à reflexão, à tomada de decisão, ao desenvolvimento do cérebro 
feminino e à inteligência, deixando de estar à margem ou à sombra dos homens. A mulher 
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não mais vista como objeto de prazer tão somente ou para a maternidade, mas uma mulher 
que possa ampliar sua atuação social como um ser inteiro e não apenas como “a metade 
do gênero humano”. A singularidade e a diferença identificam a importância histórica de 
Antonieta para o Feminismo brasileiro, como um discurso possível, dentro dos postulados 
dos estudos culturais e feministas que se baseiam na questão da essência como construção 
discursiva.

Refletindo sobre a longevidade do “Valor das Ideias” da cronista, será que se pode 
considerar Antonieta de Barros um ícone de sua época, com nuances de mito? Ou será que 
seu estilo dialógico em escrever textos, sua força de mulher e a atuação como professora 
em todas as instâncias de sua vida pública a transformaram em uma personalidade pública 
e famosa? A resposta está no coração de cada pessoa que a conheceu, na mente de quem 
lê seus textos e com eles reflete sobre certo contexto político, também no exemplo de vida, 
de quais performances se retiram conhecimentos.

Após esse longo processo de escrita de sua vida, podemos dizer com segurança que 
Antonieta em vida já era uma personalidade muito respeitada. Nos anos setenta, graças a 
sua irmã, torna-se um exemplo de resistência, quando reaparece a segunda edição do livro 
Farrapos de Ideais; e como ícone e símbolo de uma resistência silenciosa, a partir dos anos 
noventa, para a consolidação do respeito à diversidade étnica. Tornou-se, portanto, um 
exemplo de coragem a todos aqueles oriundos de uma camada da população de baixa ren-
da. Tornou-se um exemplo de perseverança para a classe do magistério. Um exemplo para 
a mulher, porque ascendeu por suas próprias qualidades, uma intelectual que buscou espa-
ço para expor suas ideias, não desperdiçando as oportunidades; uma professora dedicada 
e incansável, uma deputada que não esqueceu a classe a que pertencia. Uma mulher que 
ousou ser política e ocupar o lugar que à época, normalmente, seria de um homem. Uma 
personalidade publica, recatada e discreta, porque se colocou a serviço do bem comum 
acima de sua satisfação pessoal e vida em particular.  Sem sombra de dúvidas é um ícone, 
alguém cuja definição de personalidade e delimitação de atuação passa por funções sociais 
exercidas com muito zelo entre 1922 -1952, da formatura como normalista até a sua morte 
no Hospital de Caridade, por causa de complicações em decorrência da diabetes. Ou seja, 
trinta anos de presença na sociedade ilhoa, trinta anos de ensinamentos e direcionamen-
tos, divididos entre escolas públicas e particulares, entre secretarias de entidades de classe 
e culturais, como diretoria de escola, na atuação social como membro de grupo religioso e 
de agremiações político-partidárias. Enfim, uma vida multifacetada, com ideias espalhadas 
por alguns veículos de informações que extrapolaram o espaço ilhéu, chegando a outros 
municípios do estado, a outros estados da federação brasileira e ganhou o mundo em ple-
no século XXI ao figurar na rede mundial de computadores.

 
A TESE

A escrita da “vidobra” de Antonieta de Barros mostra seus passos, os rastros e vestígios,  
verifica que o valor das ideias contidas em suas crônicas, sua trajetória e trabalho como po-
lítica e escritora estão diretamente relacionados à formação e atuação como professora em 
todas as instâncias da vida, porque ela foi a “Mestre” em cada uma destas performances, 
reconhecida  à época e ainda hoje, na contemporaneidade.  
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A IMPORTÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA CONSCIÊNCIA 
FONOLÓGICA NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO 

Marco Cesar Krüger da Silva, Me.1

Profa. Orientadora Dalva Maria Alves Godoy, Dra.2

 
 
RESUMO

Inúmeras pesquisas na área da psicologia cognitiva têm verificado que o desenvolvimento 
das habilidades de consciência fonológica é essencial para o bom desempenho das crian-
ças no processo inicial de alfabetização, já que propiciam a descoberta do princípio alfabé-
tico, que é a chave para a leitura. Por outro lado, um desenvolvimento tardio dessas habi-
lidades pode gerar um impacto negativo nesse processo, dificultando a descoberta desse 
princípio. Dessa forma, entende-se que as(os) professoras(es) alfabetizadoras(es) precisam 
conhecer com mais propriedade os conceitos relacionados a essas habilidades, bem como 
sua relação com a alfabetização, para que possam promover ações educativas mais efica-
zes, colaborando com o processo de alfabetização das crianças.

Palavras-chave: Alfabetização. Consciência Fonológica. Aprendizagem da língua escrita.

A Proposta Curricular da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis (FLORIANÓPOLIS, 
2016) destaca que o processo educativo deve se dar levando-se em consideração que a 
criança é um ser integral, complexo, dotado de múltiplas dimensões – ética, social, bio-
lógica, lúdica, cognitiva, intelectual, política, física, afetiva, estética etc. Embora algumas 
vivências educativas privilegiem determinados aspectos com relação a outros, não se pode 
desconsiderar que a criança é constituída de todas essas dimensões, que se influenciam 
mutuamente.

Entende-se pertinente trazer essa consideração para que se compreenda que, em-
bora esse trabalho tenha como foco específico os processos mentais mobilizados durante 
a aprendizagem da língua escrita, isso não significa que se haja desconsiderado todas as 
outras dimensões. Ao contrário, o sucesso da aprendizagem através de atividades quem 
tem como foco o aspecto cognitivo não prescinde do atendimento às necessidades mani-
festadas pelas outras dimensões, especialmente àquelas relacionadas às dimensões afetiva 
e lúdica.

Algumas áreas da ciência, com foco na dimensão cognitiva, têm oferecido especial 
contribuição para o entendimento do processo de aprendizagem da língua escrita. Uma 
delas é a psicologia cognitiva, que é “a ciência que procura descrever e explicar o conjunto 
das capacidades cognitivas [...] de quem dispõem [...] os seres humanos” (MORAIS, 1996). 

1 Possui graduação em Pedagogia e Mestrado em Educação pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Traba-
lha no Departamento de Educação Fundamental da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Atua na área da Educa-
ção, com ênfase em Alfabetização.

2 Doutora em Linguística pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. Professora titular da Universidade 
do Estado de Santa Catarina – Udesc. Coordenadora do grupo de pesquisas PROLINGUAGEM / FAED / UDESC.
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No que diz respeito à língua escrita, essa área procura entender os processos mentais mo-
bilizados durante o ato de ler e escrever e durante a sua aprendizagem.

Inicialmente, é importante definir o que se entende por alfabetização ou aprendiza-
gem da língua escrita. De forma simples, conforme Morais (2014), alfabetizar é ensinar a ler 
e a escrever com autonomia num sistema alfabético. Esse é o entendimento sobre alfabeti-
zação que foi considerado no presente trabalho.

Não há dúvidas sobre a importância da aprendizagem da língua escrita para a vida 
escolar da criança, bem como para sua vida social futura, especialmente em uma sociedade 
grafocêntrica como a que estamos inseridos. Por esse motivo, Cagliari (1993) afirma que a 
alfabetização é o momento mais importante na formação escolar. Aqueles que não logram 
o desenvolvimento satisfatório das habilidades de leitura e escrita poderão apresentar limi-
tação nas suas vivências sociais, em diversos aspectos. Sendo assim, “ser analfabeto é estar 
em uma profunda desvantagem no mundo moderno” (ELLIS, 1995, p. 85).

Nesse sentido, dado que o objetivo da leitura (e da escrita) é a compreensão do que se 
lê (e se fazer compreendido), permitindo vivências sociais mais amplas, mediadas pela lín-
gua escrita, pesquisas buscaram entender quais os fatores que influenciavam no processo 
de compreensão leitora. Uma delas é a de Hoover e Gough (1990). Os autores observaram 
em sua pesquisa que a compreensão leitora (L) depende da combinação de dois compo-
nentes básicos distintos: a decodificação (D) e a compreensão oral (C). A decodificação diz 
respeito ao reconhecimento de palavras. Quanto mais eficiente esse reconhecimento, mais 
eficiente a leitura. A compreensão oral diz respeito a compreensão do discurso oral, na qual 
o sujeito recupera informações lexicais (ou seja, informações semânticas no nível da pala-
vra) e amplia essas informações para interpretações de oração e discurso.

Atendo-se ao primeiro componente da equação, a decodificação, recorreu-se aos mo-
delos de leitura e escrita para se compreender quais os conhecimentos e habilidades neces-
sários para que se possa ler e escrever com autonomia. Ellis (1995) sugere um modelo simples 
de leitura que, basicamente, destaca duas vias ou rotas de leitura: fonológica e lexical. A via 
fonológica é a via usada quando a palavra a ser lida nunca foi lida anteriormente e, por esse 
motivo, é desconhecida. Dessa forma, é realizada uma decodificação grafema a grafema para 
os seus fonemas correspondentes, até se chegar à pronúncia completa da palavra. A via lexi-
cal é usada quando a palavra já se encontra armazenada no léxico ou depósito mental, por já 
ter sido lida anteriormente e o leitor já ter se familiarizado com ela. Essa rota é a mais eficiente, 
pois imprime rapidez à leitura, permitindo a leitura fluente, que está diretamente relacionada 
com a compreensão do que se lê. No entanto, o autor afirma que a via fonológica é rota es-
sencial para o processo de aprendizagem da leitura, sem a qual não seria possível aprender a 
ler, e a rota lexical, embora mais eficiente, deriva e depende dela (SHARE, 1995).

Para o uso da via fonológica, tanto na leitura quanto na escrita, é necessário que o 
leitor conheça as relações grafema-fonema (leitura) e fonema-grafema (escrita), bem como 
que tenha consciência dos fonemas – as menores unidades sonoras distintivas da língua 
(SCLIAR-CABRAL, 2003) – que compõem as palavras a serem lidas ou escritas. O conheci-
mento das relações entre grafemas e fonemas é essencial para o processo de decodificação. 
Quanto melhor aprendidas e memorizadas essas relações, mais agilidade se verificará no 
uso da via fonológica, favorecendo posteriormente o uso da rota lexical, o que contribuirá 
para a leitura fluente e a compreensão leitora.
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Da mesma forma, a consciência fonológica, em especial a consciência fonêmica, que 
diz respeito às habilidades que permitem à pessoa refletir sobre os sons da fala e manipu-
lá-los conscientemente (GODOY; FORTUNATO; PAIANO, 2014), é fator essencial para o uso 
da via fonológica, pois permite ao leitor a correta análise (separação) da palavra nas suas 
unidades fundamentais – os fonemas – para posteriormente atribuir a cada um deles o 
grafema correspondente (no processo de escrita) e a correta síntese (junção) dos fonemas 
a partir da decodificação dos grafemas de determinada palavra para a pronúncia completa 
desta palavra (no processo de leitura).

Embora não haja consenso sobre a relação de causalidade entre consciência fonêmi-
ca e alfabetização (SCLIAR-CABRAL, 2003, p. 50) – sendo a mais aceita a que propõe a rela-
ção de causalidade recíproca – é largamente conhecido, através das pesquisas científicas, 
que há uma forte correlação entre elas (CUNNINGHAM, 1990). Gombert (2003) indica que 
as relações entre consciência fonológica e aprendizagem da leitura parecem ser de duas 
maneiras. Por um lado, a aprendizagem inicial da língua escrita ocasiona o aparecimento 
da consciência fonológica. Por outro, o desenvolvimento da consciência fonológica facilita 
a aprendizagem da língua escrita.

Ehri (2001) fez uma meta-análise do National Reading Panel – NRP3 com o objetivo de 
examinar as evidências científicas relacionadas ao ensino da consciência fonêmica. Foram 
analisados 52 estudos que, por sua vez, examinaram 96 casos de comparação entre grupos 
experimental e controle. Essa meta-análise permitiu à autora chegar às seguintes conclu-
sões: o ensino da consciência fonêmica ajuda as crianças a desenvolverem a consciência 
fonêmica; o ensino da consciência fonêmica impacta no processo de leitura; a compreen-
são da leitura também foi beneficiada pelo ensino da consciência fonêmica; o ensino da 
consciência fonêmica foi mais eficaz quando se deu com o auxílio das relações grafema-
-fonema; o ensino da consciência fonêmica ajudou crianças em várias situações diferentes, 
como com desenvolvimento normal, em situação de risco, com dificuldades, cursando a 
pré-escola e com baixo nível socioeconômico. Em resumo, a pesquisa de Ehri permitiu con-
cluir que o ensino de consciência fonêmica é a maneira mais efetiva para ajudar as crianças 
a desenvolverem a consciência fonêmica e o seu desenvolvimento tem impacto positivo no 
processo de aprendizagem da língua escrita.

Compreendendo-se a importância da consciência fonêmica no processo de alfabe-
tização, é importante se pensar em possibilidades metodológicas para que educadores 
tenham condições de sistematizar de maneira mais eficaz o ensino dessas habilidades. 
Verifica-se, de maneira informal, nas formações realizadas com professoras e professores 
que, em muitos casos, ainda existe equívoco na compreensão dos conceitos básicos rela-
cionados à consciência fonológica e na forma de se estimular o desenvolvimento dessas 
habilidades junto às crianças.

Um dos pontos para o qual se tem chamado a atenção dos(as) professores(as) nas for-
mações é o fato de que, se a escrita e a leitura, enquanto mecanismo, se resumem basicamen-
te à codificação e à decodificação, é preciso que a criança conheça com precisão as relações 
grafema-fonema, que devem ser ensinadas, de forma sistematizada e explícita, assim como 
que também tenham consciência dos sons da fala que formam as palavras – os fonemas.

3 Documento encomendado pelo Congresso Estadunidense em 1997 que contém o resultado de uma pesquisa 
para avaliar o status do conhecimento científico produzido, até o momento, sobre a aprendizagem da língua 
escrita.
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Porém, uma questão que se coloca e que interfere nesse aprendizado é que a escrita 
se apresenta de forma discreta, ou seja, as letras, que formam as palavras, são facilmente 
identificáveis, pois são facilmente perceptíveis, já que o espaço entre uma e outra está cla-
ramente delimitado (elas não se encontram coladas – exceto na forma cursiva). No entanto, 
isso já não acontece na fala. Os fonemas, na pronúncia das palavras e frases, se apresentam 
de forma contínua, sem separação, sendo difícil, a princípio, a sua identificação. Não se pro-
nuncia um fonema de cada fez quando se pronunciam as palavras. Por isso, diz-se que a fala 
é contínua e a escrita é discreta, e, por esse motivo, relacionar uma a outra se torna uma 
tarefa difícil para o alfabetizando.  Diante disso, em um primeiro momento, é preciso que o 
educador ajude a criança a perceber essas unidades da fala, alongando e segmentando os 
seus sons, partindo de fonemas mais facilmente identificáveis, como as vogais e as fricati-
vas, por exemplo.

Através dessas atividades, a consciência fonêmica vai sendo estimulada, sempre com 
o apoio das relações grafema fonema, proporcionando à criança compreender que há uma 
relação entre linguagem escrita e oral, e que essa relação se dá nas suas unidades funda-
mentais, o fonema e o grafema.

Sugere-se que sejam diversificadas as atividades de estimulação da consciência fono-
lógica, iniciando-se, quando se trata do processo inicial de alfabetização, pelas rimas, de-
pois pela consciência silábica – consciência das sílabas que formam as palavras – e, então, 
da consciência fonêmica propriamente dita, que são aquelas que diretamente impactam 
no processo de aprendizagem da língua escrita.

Essas atividades podem enfocar em habilidades mentais de contagem, separação, 
junção, inversão, adição e subtração de sílabas e fonemas. No caso de separação e sub-
tração, pode-se adicionar ou subtrair sílabas ou fonemas no início, no meio ou no fim das 
palavras. Por exemplo, pode-se pedir à criança para que diga palavras que rimam com CA-
NETA. Ou, que separe e conte as sílabas de LUNETA. Ou, que junte as sílabas CA – VA – LO e 
diga o que forma. Ou, que tire a última sílaba de CAVALO e diga o que sobrou. Ou, que tire a 
primeira sílaba de CANECA e diga o que sobrou. Ou, que tire o primeiro som de FOI e diga o 
que sobrou. Ou que tire o último som de LUA e diga o que sobrou. Outros exemplos, a título 
de ilustração, são: Quantas sílabas tem BISCOITO? O que sobra retirando a primeira sílaba 
de CANECA? O que sobra retirando a última sílaba de BONECA? Inverta as sílabas de VERDE. 
Tire o primeiro fonema de MARTE. Tire o último fonema de BARRO. Inverta os fonemas de 
CHÁ. Diga palavras que rimam com BOLA. Diga palavras que comecem com LA. Diga pa-
lavras que comecem igual a JANELA. Tire o primeiro sonzinho de ABACATE. Tire o primeiro 
sonzinho de FADA. Tire o último sonzinho de FELIZ.

Além disso, é sugerido que as atividades contemplem a dimensão lúdica da criança, 
para que ela se sinta motivada e desafiada a participar. Pode-se adaptar brincadeiras já 
existentes, inserindo-se solicitações relacionadas à consciência fonológica. Pode-se utilizar 
brincadeiras como o mestre mandou, batata-quente, bingo, advinha, entre outras possibi-
lidades. Pode-se adaptar brincadeiras já existentes e criar outras que se adaptem à habili-
dade a ser estimulada.

Por fim, considerando que a criança está inserida em um contexto social, rico, amplo, 
e que esse contexto a acompanha também no ambiente escolar, é pertinente que se con-
sidere esse contexto na proposição de atividades e vivências relacionadas à alfabetização, 
especificamente à consciência fonêmica, que é o foco desse trabalho. Nesse sentido, é im-



|   255   |

ANAIS DE RESUMOS EXPANDIDOS  |  2018/2019

portante conhecer a realidade dessas crianças, seus interesses, vivências, conhecimentos, 
buscando partir desse contexto para levantar os recursos linguísticos que servirão de base 
para a realização das atividades. Por exemplo, pode-se eleger como tema de um encontro 
a alimentação e, a partir daí, formular uma lista de alimentos que são consumidos pelos 
estudantes e, dentre esses alimentos, selecionar alguns que, linguisticamente, apresentem 
características favoráveis para serem exploradas no processo de estimulação da consciên-
cia fonêmica, como, por exemplo, a existência de fonemas mais facilmente identificáveis, 
como as vogais, as fricativas, as vibrantes e as laterais.

Dessa maneira, busca-se superar uma visão unilateral sobre a aprendizagem da lín-
gua escrita que, em alguns casos, enfoca as questões preponderantemente linguísticas, 
desconsiderando-se a vivência e o uso social da escrita, e em outros casos enfatiza excessi-
vamente o aspecto social da língua, em detrimento dos aspectos linguísticos. Importante 
salientar que, como foi observado nas pesquisas apresentadas, o processo de decodifica-
ção fonológica, que se sustenta no desenvolvimento da consciência fonêmica e no apren-
dizado das relações grafema-fonema, é a base para o desenvolvimento da fluência em lei-
tura que, por sua vez, proporciona a compreensão leitora, o que indica que, se o aspecto 
social é o fim do processo de comunicação pelo uso da língua escrita, o aspecto linguístico 
é fundamental para que esse objetivo seja alcançado.

Dessa maneira, é essencial que esses conhecimentos com relação à aprendizagem da 
língua escrita, especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento da consciência fono-
lógica e fonêmica, sejam dominados pelos educadores alfabetizadores para que possam, 
através de propostas lúdicas, coerentes, qualificadas e contextualizadas, contribuir para o 
processo de alfabetização das crianças, para que estas tenham seu direito de acesso aos bens 
culturais produzidos historicamente assegurados, de forma autônoma e ampla, sem a limi-
tação imposta pela dificuldade ou ausência na interação social mediada pela língua escrita.

Espera-se que esse trabalho motive todos aqueles engajados nas atividades educati-
vas, especialmente relacionadas aos primeiros anos de escolarização, onde a alfabetização 
é o foco, a se capacitarem cada vez mais e, assim, contribuírem de maneira mais eficaz para 
a aprendizagem das crianças, especialmente aquelas que, por alguma razão, tenham sido 
privadas do pleno desenvolvimento de outras dimensões da sua natureza humana.
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RESUMO 

Este trabalho trata do ensino da oralidade nas aulas de Português da RME de Florianópolis. 
O aporte teórico apresentou a dinâmica da formação das cidades, a teoria da grande divisa 
e os conceitos relacionados à oralidade e letramento, configurando um estudo de caso no 
qual foram aplicados questionário, entrevista, análise dos planejamentos dos professores, 
da formação continuada e dos livros didáticos. Os resultados mostraram a incipiência do 
trabalho com a oralidade e a importância da formação continuada a todos os professores. 
Visando a formação integral, o ensino/aprendizagem de gêneros orais formais comple-
menta a formação de cidadãos mais aptos a agir no mundo fora da escola.

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem. Língua portuguesa. Oralidade. Gêneros orais.

Esta pesquisa constituiu-se um estudo de caso, fundamentado em Yin (2010), André 
(2006) e Stake (1987) e pretendeu olhar para o ensino e aprendizagem da modalidade oral 
da língua, considerando os usos sociais e as variações que a língua apresenta.

1 Possui graduação em Letras-Licenciatura Plena Português/Inglês e Bacharelado-Tradutor/Intérprete Inglês/Ale-
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Ensino de Português e Línguas Estrangeiras pela UNISINOS (1990) e mestrado em Linguística Aplicada pela UFSC. 
É professora de língua portuguesa e inglesa da Rede Municipal de Educação. Além da experiência docente em 
língua inglesa e portuguesa, atua na formação inicial e continuada de professores de línguas portuguesa e es-
trangeiras nos Ensinos Fundamental e Médio e formação de professores de anos iniciais na área de alfabetização 
e linguagem. Foi orientadora de estudos de programas federais de formação de professores como PNAIC, Pró-le-
tramento e GESTAR. Atuou como assessora técnico-pedagógica da Diretoria de Ensino Fundamental da Secretaria 
Municipal de Educação de Florianópolis e como coordenadora da área de línguas na SME de Florianópolis. Atual-
mente é assessora pedagógica do Polo da Universidade Aberta em Florianópolis. Atua na área da Educação, com 
ênfase em Letras, Linguística e Alfabetização.
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versidade de Cergy Pontoise, França (2015). Em 2006 publicou o livro Competência discursiva e gêneros textuais: 
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midiático. Em 2017 gravou o Álbum Luzes Acesas (MPB). Atualmente, investiga “A canção como um gênero de dis-
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Reforçamos nesse estudo que planejar e trazer para a sala de aula situações reais e 
significativas de interação social requer mediação do professor para que se apresente tanto 
gêneros orais como escritos nas diferentes esferas da atividade humana, facilitando a com-
preensão e facultando possibilidades de autoria (VYGOTSKY,  2010), pois à oralidade deve-
-se a mesma importância dispensada à leitura e à escrita. Nesse sentido, Antunes (2003) 
observa  que não falamos sempre do mesmo jeito, pois a interação oral ocorre sob variados 
gêneros, dependendo dos contextos em que acontece. 

Assim, meu interesse em estudar o ensino da modalidade oral da língua surgiu das 
observações feitas ao longo de minha experiência docente e pela constatação da primazia 
dada ao ensino da modalidade escrita sobre a oral nas aulas de língua portuguesa nas es-
colas da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis (RMEF) e na abordagem do ensino de 
línguas nos livros didáticos (LD) de Língua Portuguesa (LP), em especial dos anos finais do 
Ensino Fundamental (EF II), privilegiando a modalidade escrita da língua pautada, muitas 
vezes, em um modelo autônomo de letramento. Entende-se como modelo autônomo de 
letramento um modelo que se realiza pelo desenvolvimento de habilidades que visam ao 
ato individual de decodificação de grafemas em fonemas, na leitura, na correção gramatical 
e ortográfica, na produção textual, desprovidos de sentido em relação aos usos sociais da 
escrita. O modelo autônomo se contrapõe ao modelo ideológico de letramento, pois este 
pressupõe a prática social inserida no contexto cultural e nas relações de poder locais e não 
apenas nas habilidades técnicas. (STREET, 2003).

Outros momentos que despertaram uma maior preocupação em relação à oralidade 
foram os encontros de formação do grupo de professores de LP da RME de Florianópolis 
dos quais participei, como professora e como coordenadora ou formadora, momentos em 
que observei a necessidade de um estudo sobre o que realmente significa ensinar gêneros 
orais na escola. Tudo isso ainda é um desafio a ser enfrentado, desde a teoria da grande 
divisa entre oralidade e escrita que contesta a dicotomia entre essas modalidades da língua 
e considera a ideia de um continuum entre fala e escrita (CHAFE e DANIELEWICZ, 1987;TAN-
NEN, 1982; MARCUSCHI, 2008), embora já tenhamos vencido, de certa forma,  a visão dico-
tômica para um ensino colaborativo e reflexivo da escrita e da oralidade. No entanto, não 
há como negar que práticas sociais da linguagem e gêneros da oralidade são conteúdos 
ainda muito difíceis de se trabalhar, pois busca-se como objeto de ensino algo palpável, 
visível, concreto como se a oralidade não pudesse ser um objeto concreto de ensino. 

Observamos, também, que a prática docente, em muitas situações, ainda está baseada 
apenas no ensino do sistema linguístico, onde a regra é servir-se do texto como pretexto para 
verificação de itens gramaticais ou como modelo a ser imitado, embora alguns docentes já 
trabalhem em uma perspectiva sócio-histórica, considerando o indivíduo, seu aluno, como 
um ser sócio- historicamente situado. Foi essa constatação que moveu-me a realizar esse tra-
balho e orientou-me para a discussão em torno das experiências de didatização dos gêneros 
discursivos na escola. Outra questão que deve ser examinada é o fato de grande parte dos 
professores brasileiros ancorarem seus planejamentos e até mesmo sua prática de sala de 
aula em unidades de ensino de coleções de livros didáticos. Por esse modus operandi ser 
muito recorrente, visto que todas as escolas da RMEF adotam livros didáticos e cuja escolha 
é orientada pelo Programa Nacional de Livros Didáticos, esse estudo incorporou uma análise 
dos livros adotados pela RMEF – coleções Tudo é linguagem e Para Viver Juntos – para com-
preender em que medida o trabalho com gêneros orais é concebido nessas coleções. 
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Em síntese, diante desse contexto e haja vista que os documentos indicadores das po-
líticas governamentais, em âmbito nacional, estadual e municipal, tematizam a relevância 
das práticas orais e o ensino dos gêneros da oralidade numa perspectiva sócio-histórica, 
e apesar de algumas provas e concursos ainda terem como foco principal a língua escrita 
- leitura (PISA/Prova Brasil) e produção de textos (Olimpíada da Língua Portuguesa) - este 
estudo pretendeu discutir a importância do ensino da oralidade na esfera escolar e, para 
tanto, teve como objetivo geral analisar qual é o espaço para o ensino dos gêneros orais 
nos anos finais do Ensino Fundamental nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Flo-
rianópolis.  Como desdobramento, temos como objetivos específicos: i) Analisar como os 
livros didáticos de língua portuguesa dos anos finais adotados na Rede Municipal de Ensi-
no de Florianópolis tratam o ensino dos gêneros orais; ii) Verificar se o ensino sistemático 
dos gêneros orais está contemplado no planejamento dos professores; iii) Analisar em que 
medida a formação da SME contribui para o trabalho com gêneros orais nas aulas de língua 
portuguesa dos anos finais do  Ensino Fundamental das escolas da Rede Municipal de En-
sino de Florianópolis. 

Para atingir os objetivos da pesquisa aplicamos um questionário com todos os pro-
fessores de Língua Portuguesa das escolas básicas da RME de Florianópolis com o intuito 
de traçar o perfil desses professores em relação a sua formação, atuação profissional e ao 
trabalho com os gêneros orais. Entrevistamos, também, os professores das cinco escolas 
com o maior IDEB e das cinco escolas com o menor IDEB da RMEF, perfazendo vinte por 
cento (20%) do total das escolas. Analisamos as pautas da formação continuada da gestão 
de 2005 a 2012 e os livros adotados para os anos finais do Ensino Fundamental no PNLD 
de 2011 quanto ao ensino da modalidade oral da língua. Visto que os PCNs já apontavam 
os dois eixos de trabalho na área da linguagem: práticas de oralidade e escrita e práticas 
de reflexão sobre a língua, a proposta do ensino de nove anos do Ensino Fundamental 
também menciona a oralidade como objeto de ensino e, da mesma forma, na RMEF. Na 
perspectiva de ensino de línguas a partir dos gêneros discursivos, os livros didáticos, em 
sua abordagem metodológica, costumam trazer uma proposta de trabalho com gêneros 
orais e escritos. Nesse sentido, verificamos, ao analisar os LDs adotados na RMEF, qual é a 
proposição de trabalho para a modalidade oral da língua. Como dados desse estudo de 
caso, também analisamos os planejamentos dos professores de LP da RMEF quanto à abor-
dagem da modalidade oral da língua e quais gêneros orais são sistematicamente traba-
lhados. Observamos também se os gêneros escolhidos para se trabalhar em sala de aula 
propiciam aos alunos experiências significativas e suficientes ao trabalho com os gêneros 
discursivos orais. 

O aporte teórico que fundamentou essa pesquisa - Oralidade e escrita numa perspec-
tiva histórica e a relação oralidade e letramento - fundamentou-se em Gnerre (1994[1985]) 
e Rama (1984), Lord (1961), Havelock (1963), Watt (1963), Ong (1967), Goody (1977), Ol-
son (1977), Tannen (1982), Gee (1994), Graff (1994), Olson e Torrance (1997[1991]) e Ge-
raldi (1999, 2000, 2010) e em Signorini (2006), Le Page e Keller (1985), Kramsch (2006), 
Schneuwly, Dolz e Noverraz (2004), Kleiman (2002, 2005), Bortolotto (1998), Baltar (2006, 
2012), Marcuschi (2008), Galvão e Batista (2006), BRASIL (1998, 2011), Domingues (2008), 
Schneider (2009), Botelho (2006), Cristófaro-Silva e Greco (2010), Zilberman (2006), Wolff e 
Nazari (2010), Koch (2009), entre outros. Destaco Kleiman (2005) que aponta para a relação 
letramento/oralidade: a relação entre oralidade e letramento não é de oposição, mas de 
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continuidade e complementaridade. Da mesma forma, Kleiman aponta para os textos que 
combinam diferentes modos de representação – os textos multimodais ou multissemió-
ticos. É nesse sentido que a escola pode trabalhar com a linguagem, oral e escrita, pois a 
linguagem permite o conhecimento através das representações mentais que se constroem 
nas relações com o outro. Dessa forma, a cultura, por meio da linguagem, modifica essas 
representações mentais e, pelo fato de termos representações estocadas, não há isomorfia 
nessas representações que fazemos sobre o mundo. Na educação, devemos proporcionar 
o conhecimento do que é extramental, do que está fora do meio para que o sujeito tenha 
a oportunidade de sair do determinismo a que poderá estar fadado a perpetuar sem que 
tenha condições de escolha, por não conhecer e não ter acesso a outras oportunidades. 

Observamos, também, ao longo da pesquisa que corremos o risco da volta da “obje-
tificação” do ensino e aprendizagem da língua no que se refere à oralidade, leitura e escri-
ta: antes pelo ensino da gramática sem texto e contexto real, por ora, a objetificação dos 
gêneros. O que significa ter os objetos de ensino definidos, fixados, pré-estabelecidos e 
distribuídos em diferentes graus e séries para que, segundo Geraldi (2010) se tenha um 
capital escolar vendável e consumível. Corremos, então, um sério risco de retornarmos “ao 
passado sob o manto do recente, do novo, do atual” (GERALDI, 2010, p. 80), desconsideran-
do a realidade social dos alunos, o entorno das escolas, as culturas locais, pois “encontrando 
um objeto de ensino, o espírito normativo reencontra sua tranquilidade” (GERALDI, 2010, 
p.80), encarcerando as práticas e reforçando um ensino descompromissado com o futuro. 

Importa considerar aqui ainda, segundo preceitos de Bakhtin (1997[1979]), concei-
tos como  gêneros primários e secundários. Assim, entendemos por gêneros primários 
os gêneros ligados às esferas sociais da vida cotidiana como um bilhete, lista de com-
pras, telefonema particular. Já os gêneros secundários estão ligados às esferas sociais 
mais complexas e organizadas como as esferas escolar, artística, científica. Citamos, como 
exemplos destas esferas, respectivamente, os gêneros livro didático, a crônica e o artigo 
científico. Desse modo, a diferença entre os gêneros primários e secundários não está ba-
seada na linguagem formal ou informal, mas nas esferas sociodiscursivas mais ou menos 
formalizadas. Nesse sentido, importa também considerar as inúmeras interações que se 
colocam fora dos muros da escola, compreendendo os usos públicos da linguagem os 
que implicam interlocutores desconhecidos, cujas interações ocorrem à distância (onde 
há privilégio da modalidade escrita da língua), exigindo maior domínio das convenções 
linguístico-discursivas (BRASIL, 1998). Assim, se o que se busca é que o aluno tenha au-
tonomia quanto a linguagem no exercício da cidadania, a interação dialogal que ocorre 
durante as aulas não dá, por si só, conta das múltiplas exigências que os gêneros da ora-
lidade colocam, devendo dar conta, por também ser um espaço público, das diferentes 
exigências de fala e de adequação às características próprias de diferentes gêneros orais. 
(BRASIL, 1998).

 O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), ao fornecer o livro didático como 
parte dos recursos de que o docente poderá lançar mão nos anos finais do Ensino Funda-
mental, tem o intuito de desenvolver a proficiência dos alunos, aqui considerando autono-
mia e autoria, “seja em usos menos cotidianos da oralidade, seja em leitura e em produção 
de textos mais extensos e complexos que os dos anos iniciais” (BRASIL, 2011). Os critérios 
para a escolha dos livros didáticos considerados pelos professores da RMEF são a variedade 
linguística, diversidade de gêneros discursivos, propostas de produção textual e estratégias 
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diversificadas de compreensão leitora. As duas coleções escolhidas abordam o ensino de 
gêneros orais. Evidenciamos que a coleção Para Viver Juntos apresenta uma Seção extra: 
oralidade. Em todas as propostas organizadas para o trabalho com a modalidade oral da 
língua, os autores exploraram sequências de atividades para trabalhar os gêneros orais que 
propuseram em cada ano/série da coleção. Já a coleção Tudo é linguagem apresenta, no 
final da coleção, uma proposta de projeto de leitura e produção textual oral e escrita. Em 
cada um dos anos há uma sugestão de trabalho com a modalidade oral da língua. Apesar 
dos livros didáticos abordarem um trabalho com gêneros orais, ainda a modalidade oral 
da língua é tratada como uma modalidade de menor importância, pois, na coleção Para 
Viver Juntos, aparece no final de cada capítulo e após o quadro denominado “O que você 
aprendeu neste capítulo”, em uma seção extra. E, na coleção Tudo é linguagem, apenas no 
final de cada livro da coleção aparece uma proposta de ensino de gêneros orais. Este fato 
contrapõe o que Kleiman (2005) aponta na relação entre oralidade e letramento que não é 
de oposição, mas de continuidade e complementaridade. 

Identificamos, em três planejamentos de escolas de melhor IDEB e três de menor 
IDEB da rede, que, de alguma forma, os professores contemplam em seus planejamentos 
o ensino de gêneros orais formais, ou, como consideramos, os gêneros secundários. Essa 
constatação nos permite dizer, com base nos estudos de Marcuschi (2008), que essas práti-
cas determinam o lugar, o papel e o grau de relevância da oralidade. 

Assim, com base nos dados levantados na pesquisa, dos dez cursos de formação con-
tinuada que aconteceram entre 2005 e 2012 apenas três trataram de gêneros orais. Tal-
vez aqui esteja, conforme o exposto nos questionários, a relação do elevado percentual de 
professores (48,7%) que afirmaram ter dificuldade em trabalhar com gêneros da oralidade. 
Além de 79,5% dos professores que nunca trabalharam com projetos que envolvesse gêne-
ros orais e 28,2% dos professores que dedicam apenas uma aula por semana a um trabalho 
mais sistemático com os gêneros orais e outros 30,7% talvez nunca tenham trabalhado 
com gêneros orais de forma mais sistemática. Observamos que a maioria dos gêneros orais 
trabalhados pelos professores são os mesmos gêneros elencados nos livros didáticos ado-
tados pela rede. A exposição oral é reincidente nos livros didáticos, nos planejamentos, nas 
sequências didáticas e nos projetos, na matriz curricular de LP e é considerado pelos pro-
fessores como um dos gêneros orais mais importantes para se trabalhar sistematicamente 
nas aulas de LP. Percebemos, também, que há poucos projetos de letramento, conforme o 
exposto pelos professores no questionário. Ponderamos que isto acontece, provavelmen-
te, por duas razões: a) a proposta de ensino e aprendizagem da RMEF está mais ligada a 
proposta dos genebrinos (SCNHEUWLY, DOLZ e NOVERRAZ, 2004) do que a projetos de 
letramento (KLEIMAN, 2002, 2005); b) os planejamentos dos professores seguem a propos-
ta de trabalho ofertada pelos LDs que aproxima-se da concepção sócio-interacionista do 
grupo de Genebra. Embora exista a compreensão de um trabalho na concepção intera-
cional conforme postula Bakhtin (1997 [1979]), há uma heterogeneidade de concepções 
que orientam o ensino dos gêneros discursivos, principalmente os gêneros orais. Isto está, 
provavelmente, associado ao desconhecimento dos professores das práticas de letramento 
de seus alunos e das comunidades do entorno das escolas. 

Finalizando este estudo e o ampliando, ao longo dos encontros de formação conti-
nuada que sucederam, com a  atualização e nova  Proposta Curricular da RMEF (2016) e 
ainda com a BNCC (2017), vemos um avanço significativo em relação aos eixos de ensino e 
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aprendizagem propostos nesses documentos envolvendo alfabetização, oralidade, leitura, 
escrita e reflexão sobre a língua,  com vistas a compreensão e autoria nas diferentes esferas 
da atividade humana.
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DA ILHA/CUT, FLORIANÓPOLIS
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RESUMO

A pesquisa teve como objetivo geral analisar as compreensões de trabalho dos professores 
do PROEJA-FIC em relação às suas práticas pedagógicas. Parte da premissa de que os pro-
fessores do PROEJA-FIC possuem uma compreensão de trabalho, mas que esta nem sem-
pre fica evidente em suas práticas pedagógicas. Os aportes teóricos buscam contribuições 
de autores como Marx (2013), Marx e Engels (2010), Thompson (1981), Lukács (1979), Har-
vey (2014), Gramsci (2004), Arroyo (2013), assim como pelos documentos legais da política 
pública do PROEJA-FIC e demais documentos da educação profissional que o influenciam. 
A categoria filosófica adotada aqui é a dialética e a científica tomada por este estudo é o 
materialismo histórico. A abordagem de pesquisa é qualitativa e exploratória e as fontes de 
pesquisa caracterizam-se como: bibliográfica, documental e pesquisa de campo com o uso 
da técnica da entrevista semi-estruturada. Mediante esses elementos situa-se as seguintes 
categorias de análise: trabalho (trabalho docente e trabalho do estudante) e prática peda-
gógica. A pesquisa deste estudo foi realizada com professores do PROEJA-FIC, da parceria 
entre a SME de Florianópolis e a Escola de Turismo e Hotelaria Canto da Ilha – projeto Sa-
bores do Saber, desenvolvida na cidade de Florianópolis, no estado de Santa Catarina. Os 
resultados do estudo revelaram que os professores do PROEJA-FIC têm uma compreensão 
elaborada da categoria trabalho, mas que as práticas pedagógicas limitam-se à dimensão 
histórica do trabalho. Também foi possível identificar que há tensões entre as instituições 
parceiras, de cunho político-pedagógico, que influenciam no desenvolvimento do trabalho 
docente em sala de aula.

Palavras-chave: Trabalho. Educação. PROEJA-FIC. Educação de Jovens e Adultos.

O projeto Sabores do Saber foi lançado no começo do ano de 2014 com a proposta 
de integração da educação fundamental com a educação profissional para jovens e adul-
tos. O nome do projeto surgiu da área da gastronomia, à qual se destina o curso. Para a 
ETHCI (2014) o projeto tem uma proposta educacional inovadora, já que integra as equi-
pes pedagógicas da escola Canto da Ilha e da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. 

1 Possui graduação em Pedagogia, mestrado em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina. Trabalha 
na Rede Municipal de Ensino de Biguaçu. Pesquisa na área da Educação, com ênfase em Educação de Jovens e 
Adultos. vonmecheln@gmail.com

2 Professora voluntária na Universidade Federal de Santa Catarina. É coordenadora do Grupo de Estudos e Pesqui-
sas em Educação de Jovens e Adultos (EPEJA/UFSC). Realizou pós-doutorado em Educação de Jovens e Adultos 
pela Universidade Estadual da Bahia (UNEB). herminialaffin@gmail.com
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Por ser inovador, o projeto possui poucos documentos publicados para análise, sendo as-
sim, as informações que trago a seguir originaram das entrevistas realizadas com os pro-
fessores participantes. Os requisitos para que um sujeito possa integrar o projeto como 
estudante são: ser alfabetizado, não ter o ensino fundamental completo e ter mais de 15 
anos de idade. 

Para a ETHCI este é um formato diferenciado, pois não é tradição da escola o de-
senvolvimento do ensino fundamental. A escola tem familiaridade com os cursos FIC 
– que têm como requisito a leitura e a escrita, sem importar o grau de escolaridade, e 
possuir idade acima de 18 anos – e com cursos técnicos. Já a SME lida cotidianamente 
com a EJA e o ensino fundamental, ao passo que está distante da educação profissio-
nal. Então, o projeto Sabores do Saber se constitui no meio de um desafio de integração 
entre as propostas pedagógicas de ambas as instituições e dos professores a elas vin-
culados. 

A integração das equipes é fomentada durante encontros realizados duas vezes por 
semana na sede da ETHCI. Na segunda-feira ocorre uma reunião de planejamento mais 
ampla, prospectando as ações a serem realizadas durante a semana; na quarta-feira há a 
reunião que detalha as aulas propriamente ditas, as estratégias didáticas, a leitura do diário 
dos alunos – com atividades, textos, recados –, o planejamento das orientações das pesqui-
sas. Todos os professores participam, juntamente com as equipes pedagógicas da ETHCI e 
da SME, que contribuem para a mediação dos assuntos e suporte para a reflexão da prática 
pedagógica. 

O curso de gastronomia, base do projeto, não possui disciplinas e não possui um currí-
culo pré-determinado, as aulas se desenvolvem em torno de temáticas estabelecidas pelos 
professores em conjunto com os alunos e suas necessidades reveladas. Essas necessidades 
são coletadas quando do ingresso do aluno, ao realizarem a trajetória de vida de cada sujei-
to. A trajetória possibilita que os professores conheçam os processos históricos vivenciados 
pelos alunos, assim como seus anseios de formação básica e profissional e, tendo isso como 
fundamental, são elencadas as temáticas para o desenrolar do curso. É importante destacar, 
que os professores elencam as temáticas junto com os alunos para ampliá-las e não para o 
atendimento de necessidades estritamente imediatas. Por não haver um currículo prescri-
to, também não há materiais didáticos produzidos exclusivamente para o projeto. Já que a 
ETHCI oferece cursos de gastronomia desde sua fundação, há diversas publicações nessa 
área, as quais servem de fonte para que os professores pesquisem suas aulas, tornando o 
conteúdo mais flexível e menos enrijecido por apostilas e livros didáticos. O aluno recebe 
sim cópia dos textos que serão utilizados na aula do dia e estes vão compondo o caderno 
individual de cada um para estudo e pesquisas, o diário. As aulas, relativas ao projeto, ocor-
rem no período noturno para que os sujeitos trabalhadores tenham seu direito de conti-
nuidade dos estudos garantido no contra turno do trabalho, entretanto, visitas técnicas e 
culturais são realizadas fora da escola Canto da Ilha e em horário vespertino, definidas em 
acordo com a turma. 

A carga horária do curso é de 1.600 horas, sendo que cada estudante que ingressa 
possui um percurso formativo diferenciado, ou seja, cada sujeito possui um “saldo” de horas 
a ser totalizado no projeto. Por exemplo, um aluno ingressa tendo concluído o quarto ano 
do ensino fundamental, esse tempo escolar representa uma porcentagem das 1.600 horas 
no PROEJA-FIC, desse modo, lhe restará uma carga horária diferente do sujeito que con-
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cluiu o sexto ano. Assim, as atividades de cada aluno, com escolaridades diversas, são pen-
sadas coletivamente pelos professores para que as trajetórias sigam um objetivo comum, 
mas respeitando as histórias particulares. Esse processo gera uma dinâmica de entradas e 
saídas contínua dos alunos do curso. O estudante pode entrar a qualquer momento e rece-
ber a certificação assim que completa a carga horária necessária. 

O projeto Sabores do Saber se constitui e se desenvolve, então, com uma dinâmica 
desafiadora, porém se apresenta também como uma nova perspectiva de formação para 
os trabalhadores, com uma proposta pedagógica que centra as questões de ensino nos 
sujeitos e não nos conteúdos e disciplinas, compreendendo os momentos históricos de 
cada indivíduo. As falas mostraram que os professores da SME e da ETHCI não concordam 
sobre o princípio educativo que está sendo desenvolvido no PROEJA. Torna-se evidente 
essa incongruência quando o professor 1 enfatizou que o princípio educativo é o tra-
balho, enquanto a pesquisa é a metodologia, e já para o professor 2, o princípio é sim a 
pesquisa, ele até iniciou o comentário falando da pesquisa como metodologia, mas se 
corrige e afirma a pesquisa como princípio. Outra observação a ser feita, sobre as falas 
coletadas, é que os professores têm uma posição particular que levam para a sala de aula. 
Para Gimeno Sacristán (1998) os professores não selecionam as condições para realizar 
seu trabalho, nem escolhem como desenvolvê-lo, porém, cabe ao docente “imaginar a 
situação e definir para si o problema e atuar de diversas formas possíveis dentro de cer-
tas margens, considerando que os determinantes possíveis quase nunca são totalmente 
inexoráveis nem sem possibilidades de moldamento” (GIMENO SACRISTÁN, 1998, p. 167). 
Isso quer dizer que os professores têm que “dar conta” de situações que nem sempre são 
definidas por eles, como no caso do princípio educativo, mas que podem imprimir suas 
percepções próprias nas práticas do cotidiano. Segundo Gimeno Sacristán (1998), mes-
mo que os professores possam modelar as práticas, essas atividades ocorrem dentro de 
uma instituição e, por isso, estão inevitavelmente condicionadas pela administração, pe-
las políticas curriculares, pelos órgãos governamentais, pelas tradições da escola, dentre 
outros elementos que contextualizam a realidade de um local de trabalho. Há um contex-
to de luta ficou evidenciado em vários momentos das entrevistas com os professores de 
ambas as instituições, já que ocorrem as reuniões semanais em que são alinhados alguns 
parâmetros para a coesão em sala de aula. Essas reuniões são como um processo forma-
tivo contínuo, favorecendo o aprendizado, a reflexão e o diálogo entre os docentes, uma 
vez que os professores da SME chegaram à ETHCI como ACT’s, sem o propósito inicial de 
atender à EJA e muito menos lidar com a educação profissional. Então, essas reuniões 
formativas colaboram para uma compreensão de mundo que contemplou um posicio-
namento crítico por parte dos docentes, que poderá repercutir em sala de aula com os 
trabalhadores estudantes do projeto Sabores do Saber. 

Após a análise das entrevistas, baseada na teoria, tornou-se evidente que os profes-
sores do PROEJA-FIC, no projeto Sabores do Saber, possuem uma compreensão elaborada 
sobre trabalho, em suas dimensões ontológica e história. Porém, a compreensão de tra-
balho dos professores não fica evidente nos discursos que elaboraram sobre suas práticas 
pedagógicas. A pesquisa mostrou que, nas práticas pedagógicas, sobressaem as questões 
relacionadas à dimensão histórica da categoria trabalho, para o atendimento de questões 
urgentes da prática do trabalhador estudante.
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RESUMO

A pesquisa realizada teve como objetivo investigar de que forma os bebês interagem com 
a esfera literária e, por conseguinte, como podemos formar o leitor-literário no contexto da 
Educação Infantil, etapa da Educação Básica. Para alcançar este objetivo foi realizado um 
Estudo de Caso em uma instituição de ensino no município de Florianópolis/SC, especifi-
camente em um NEIM. Os fundamentos teóricos e a metodologia utilizada na investigação 
sustentam-se em pressupostos da teoria do dialogismo de Mikhail M. Bakhtin e seu Círcu-
lo e na psicologia histórico-cultural, especialmente no pensamento de Lev Semenovitch 
Vigotski. As reflexões e a análise de dados da pesquisa de campo de caráter longitudinal 
permitiram-me concluir que a formação do leitor-literário tem seu espaço na creche.  

Palavras-chave: Formação do leitor-literário. Educação Infantil. Bebês. Literatura.

Neste texto apresento os resultados de uma pesquisa levada a efeito em uma creche 
da Rede Municipal de Ensino da cidade de Florianópolis, a qual desenvolve projetos na área 
da Linguagem Oral e Escrita com ações voltadas para a leitura literária. A base teórica e a 
metodologia utilizada na investigação sustentaram-se em pressupostos da teoria do dialo-
gismo de Mikhail M. Bakhtin e seu Círculo e na psicologia histórico-cultural, especialmente 
no pensamento de Lev Semenovitch Vigotski (2007) no que diz respeito à importância da 
mediação de um outro na vida da criança e aos conceitos de imaginação e criação na in-
fância.

A Educação Infantil como primeira etapa da Educação Básica, consolidada pela Lei nº 
9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) –, é um tema recorrente 
em pesquisas no âmbito educacional. Uma das possíveis respostas para o interesse dos 
pesquisadores em se dedicarem a esse tema é a necessidade de delinear a especificidade 

1 Professora Auxiliar de Educação Infantil da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Possui graduação em  Psicologia 
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do espaço da Educação Infantil no ensino formal. As pesquisas, nesta direção, contribuem 
à medida que, ao debruçarem-se sobre determinado aspecto desse universo, fornecem às 
pessoas que atuam nesse segmento ferramentas teóricas e metodológicas sobre o cuidar e 
o educar no espaço das instituições de educação infantil. No meu trabalho como docente 
na Educação Infantil em instituições públicas no Estado de Santa Catarina,  foi possível ob-
servar que o atendimento à faixa etária situada entre zero e três anos, em creches, apresen-
ta muitas peculiaridades. Comecei a observar que ser professora de crianças é um desafio, 
pois temos à nossa frente dois temas indissociáveis: o educar e o cuidar. Como nos lembra 
Bujes (2001, p. 16), “as crianças desta faixa etária [...] têm necessidades de atenção, carinho, 
segurança, sem as quais  elas dificilmente poderiam sobreviver.” Além do cuidado, também 
é nessa faixa etária que elas começam a interagir com o mundo que as cerca, por meio de 
experiências com outras pessoas além das que convivem no seu ambiente familiar e co-
munidade em que estão inseridas. Suas relações interpessoais, portanto, começam a ficar 
mais complexas, e é por isso que educar e cuidar são dois aspectos fundamentais que não 
podem ser negligenciados na estruturação do trabalho pedagógico na creche.

Para Kramer (2003, p. 60), o trabalho pedagógico visa à formação do ser social e “[...] a 
experiência com o conhecimento científico e com a literatura, a música, a dança, o teatro, 
o cinema, a produção artística, histórica e cultural que se encontra nos museus, a arte”, não 
pode ser negligenciada e posta em ação somente fora das instituições educativas.

Com efeito, o contato da criança com as artes em geral e especificamente com a li-
teratura, se dá predominantemente fora das instituições educativas e antes ainda de as 
crianças frequentarem lugares tais como os citados por Kramer, acima, e ter acesso às mais 
variadas formas de expressão artística. Desse modo, a formação do leitor-literário não co-
meça em bibliotecas, museus, ou cinemas e nem na creche, certamente esta inicia desde o 
nascimento da criança, no momento em que ela começa a fazer parte do diálogo cotidiano 
de sua família ou das pessoas que dela cuidam. A teoria do dialogismo de Bakhtin (2010a) 
e seu Círculo nos impulsiona a pensar que a formação do leitor- literário se dá na interação 
entre a palavra da vida cotidiana e a palavra literária no contexto das esferas de convívio e 
de atividade humana, a primeira delas a familiar, uma interação, portanto, sempre mediada 
pelo outro (seus interlocutores).

Entretanto, é na esfera escolar que a formação do leitor-literário se estabelece de 
forma sistematizada. Especificamente nas instituições de Educação Infantil, as atividades 
voltadas a essa formação são, fundamentalmente, a interação com os livros, narração de 
histórias, adaptações de histórias para encenações, dentre outras. 

Aproxima-se da ideia da autora Vigotski, que ao explicitar a dinâmica dos processos 
criativos nos leva a pensar que a interação da criança com a leitura literária oferece elemen-
tos para a criação. Vigotski (2009, p.16) aponta que uma das questões mais importantes da 
Pedagogia e da Psicologia “[...] é a da criação na infância, do desenvolvimento e do signifi-
cado do trabalho de criação para o desenvolvimento geral e amadurecimento da criança.” 
Para o autor, ainda na primeira infância, pela observação das brincadeiras, é possível iden-
tificar os processos de criação presentes no cotidiano infantil.

Além do fortalecimento do imaginário, a literatura contribui para o aumento do re-
pertório de vivências das crianças, dentre elas a interação com seus pares, o desenvolvi-
mento da linguagem oral e o acesso a conhecimentos construídos ao longo da história do 
homem, abrangendo as mais diversas formas de expressão humana. Entretanto, quando 
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nos propomos a pensar a formação do leitor-literário no contexto da creche, parece ser 
necessário investigar como ocorre a interação dos bebês com o livro de literatura e com a 
narrativa literária e o que dessa relação se constitui.

A Educação Infantil tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento integral 
da criança, por meio do trabalho com as múltiplas linguagens e a ampliação do universo 
cultural e social. A inserção da literatura na creche, como esfera social, abre- se, pois, como 
possibilidade para o trabalho com as crianças de zero a três anos. A relação que elas estabe-
lecem com a esfera literária e de que forma essa relação contribui para sua formação como 
leitoras, ou seja, a relação que estabelecem com a palavra da vida cotidiana e a palavra lite-
rária é o que nos moveu no processo da pesquisa. Portanto, tratou-se de investigar de que 
forma ocorrem essas interações no âmbito da creche, tomando como base a organização 
do tempo e do espaço da instituição, as relações que são estabelecidas entre as crianças e 
entre as crianças e os adultos, seus interlocutores nesse contexto de aprendizagem formal.

Na investigação privilegiei a formação do leitor-literário que tem de um a dois anos, 
o que desafia os profissionais que atuam com essa faixa etária, uma vez que a inserção da 
literatura no cotidiano dos bebês passa pela constante mediação do adulto. Tussi e Rosing 
(2009, p. 65) argumentam que “A promoção da leitura na infância inicial se faz com um 
mediador, visto que não existe promoção de leitura nesse período sem mediação.” A me-
diação do profissional facilitará o acesso da criança aos livros e à leitura literária, bem como 
possibilitará que ele organize o seu planejamento contemplando momentos de leitura me-
diada a qual irá ao encontro do que os estudos sobre a organização curricular da infância 
vivida em contexto institucional dizem sobre o trabalho com a linguagem oral e escrita e a 
literatura, esta considerada como um dos componentes dessa área, ou seja, da linguagem 
verbal.

Tomando como base o que aqui foi exposto, importa ressaltar dois procedimentos 
indispensáveis no trabalho com a formação do leitor-literário na educação infantil: a intera-
ção e a mediação. O diálogo com os bebês lhes permitirá construir e perceber o lugar social 
da literatura e do livro. O professor, como mediador desse processo, colocando a palavra 
onde ainda não há, traz um novo sentido para aquilo que ainda é “objeto livro”. Essa infor-
mação insere os bebês na cadeia de enunciados dos conhecimentos relativos à literatura 
porque “Não pode haver enunciado isolado. Ele sempre pressupõe enunciados que o an-
tecedem e o sucedem. Nenhum enunciado pode ser o primeiro ou o último. Ele é apenas o 
elo na cadeia e fora dessa cadeia não pode ser estudado” (BAKHTIN, 2010a, p. 371).

A creche, como lugar de educação formal, possibilita aos sujeitos que pertencem a esse 
espaço institucional participarem da construção do diálogo próprio dessa comunidade e, 
por conseguinte, com base nos enunciados concretos produzidos na comunicação realizada 
pelos participantes dos discursos, formas de interação nesse  meio são tecidas, reafirmando 
enunciados, questionado-os ou provocando outros sentidos, outros enunciados.

Minha atenção como pesquisadora, como já foi mencionado, voltou-se para a inves-
tigação da formação do leitor-literário, bebês, com idade de um a dois anos, analisando, na 
relação da criança com a esfera literária, os acontecimentos  interlocutivos entre os adultos 
leitores e as crianças e estas entre si, os quais fornecem elementos para que essa relação 
dialógica se estabeleça. Para tanto, realizei 55 horas de observação da unidade educativa 
ao longo de três meses no segundo semestre de 2011, distribuídas ao longo das semanas, 
com o tempo médio de oito horas semanais. Tal tempo utilizado foi necessário uma vez que 
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o objetivo era acompanhar os momentos de interação das crianças com as profissionais 
da turma e com a professora que contava histórias. Cabe ressaltar que em um primeiro 
momento realizei o que chamei de observação do coletivo da unidade e posteriormente 
escolhi uma turma, o grupo escolhido foi o Grupo 2B (G2B). Com a perspectiva de investi-
gar como ocorre a formação do leitor-literário na creche, busquei investigar o cotidiano da 
sala, pondo em foco dois momentos significativos: a contação de histórias efetuada pela 
professora responsável pelo projeto Era uma vez conte outra vez a qual ocorria todas as sex-
tas- feiras e a rotina de trabalho da professora da turma.

Constatei na pesquisa de campo que a criança dialoga a todo o momento com o ou-
tro, seja ele adulto ou criança. Para a formação do leitor-literário por meio desse diálogo, 
dois elementos são fundamentais: os livros de literatura infantil e as narrativas literárias. O 
adulto, na creche em questão, chama, com certa constância, a atenção da criança para a 
leitura literária, expondo-lhe livros no ambiente institucional, dispondo- os nos espaços de 
circulação da criança, deixando-os disponíveis para seu uso, lendo- lhes os textos, narran-
do-lhes o que neles está escrito ou contando histórias apoiadas na leitura de livros.

Pude verificar então que com os projetos desenvolvidos na unidade educativa é pos-
sível tratar a formação do leitor como um componente curricular que possibilita à criança o 
acesso ao mundo letrado na esfera educacional e tratá-lo como componente dessa forma-
ção leitora, no caso do presente texto, formação literária.

Para analisar o cotidiano das crianças na creche e, nesse contexto, a relação que  ali 
é estabelecida entre os interagentes da palavra literária, tomei, como planos de análise, 
quatro momentos dessa relação, abaixo relacionados, os quais me forneceram indícios de 
como o leitor literário pode ser formado na creche com base na prática pedagógica que 
é organizada pelos profissionais que atuam nesse segmento da educação. Foram selecio-
nados para análise episódios documentados por fotos, cenas, filmagens e transcrições de 
falas representativas do conjunto das observações realizadas ao longo dos três meses de 
pesquisa na instituição investigada, as quais permitiram interpretar como a turma do G2B 
interage com elementos da esfera literária, na creche. Ao destacar os quatros momentos 
como significativos da relação da criança com a palavra literária intencionei apontar ele-
mentos que contribuem para a formação do leitor-literário. Ressalto que esses momen-
tos não são estanques, dado que nas práticas sociais, ainda que em instâncias formais de 
ensino e de aprendizagem, não se instituem desse modo, eles dialogam entre si, formam 
um todo indissociável que permite a construção, pelas crianças, de sentidos e enunciados 
acerca da esfera literária.

Os momentos que se apontaram como mais intensos na relação da criança com a 
literatura, mediada ou não pelo adulto, ou pela exposição do material a seu alcance são 
estes: crianças com os livros de literatura (contato direto com o objeto livro); interação das 
crianças com seus pares; interação das crianças com a professora; crianças com a professora 
contadora de histórias.

No momento em que ocorreram as primeiras aproximações da criança com o livro 
pude evidenciar importantes acontecimentos interlocutivos, seja da criança com os livros 
ou com seus pares e adultos, como também atos sociais de leitura: sentar para ler enquanto 
espera a refeição, folhear o livro, observar as gravuras, dentre outros. A obra literária entra 
como um elo na cadeia discursiva (BAKHTIN, 2010a) e é possível observar a alternância no 
valor social do livro: livro como objeto do cotidiano (brincar)  e obra literária.
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O segundo momento é o da interação das crianças com seus pares. Aqui as crianças 
construíram uma infinidade de possibilidades de interação entre elas e delas com os livros, 
construíram diálogos sobre a leitura (conversas entre si – crianças interlocutoras) e atribuí-
ram um lugar ao livro no conjunto das atividades desenvolvidas na sala.

O terceiro momento diz respeito à interação das crianças com a professora do grupo 
de bebês. A professora realizava leitura mediada e assim eles apropriavam-se da palavra 
literária. Observei que a tonalidade da fala conferia um tom amoroso e carregado de afeti-
vidade para essa atividade de leitura pela qual o adulto-leitor dava sentidos ao objeto livro 
com base no valor social que a ele atribuía.

O quarto e último momento era o das crianças com a professora contadora de histó-
rias. Notei que o lugar dessa professora perante o grupo de bebês foi construído ao longo 
do ano e a inserção dela na rotina das atividades da sala era planejada. Havia respeito pelas 
características das crianças e elas participavam com interesse desse momento.

Efetivamente, os quatro momentos como planos de análise permitiram-me constatar 
que a formação do leitor-literário está estritamente relacionada à interação dos bebês com 
o outro e que o adulto leitor exerce o papel de mediador pois a formação do leitor no con-
texto da creche passa pela relação de suas palavras próprias com  as palavras dos outros, 
estas como componentes da história de leitura da criança, possibilitando o acesso, por par-
te dela, aos materiais disponíveis na cultura no que se refere à produção literária e a outros 
enunciados de colegas, professor e comunidade educativa da creche.

Tomando como referência Bakhtin (2010a) e Vigotski (2007) cujas teses nos permitem 
compreender o papel do outro como fundamental na vida dos sujeitos, foi possível, pela 
lente da teoria sócio-histórica, explicitar a interação social na apropriação do conhecimen-
to literário na investigação em cena.

Segundo Bakhtin, os sujeitos, sejam eles adultos ou crianças, constroem conhecimen-
tos quando interagem com o outro, quando dialogam e têm a oportunidade de experimen-
tarem novas formas de se relacionarem com os outros e com os objetos de conhecimento. 
No que tange à construção de sentidos e ao lugar social da literatura, Bakhtin (2010a, p. 
382) afirma: “o sentido é potencialmente infinito, mas pode atualizar-se somente em conta-
to com outro sentido (do outro), ainda que seja com uma pergunta do discurso interior do 
sujeito da compreensão.” Essa afirmação nos conduz a pensarmos no lugar que o outro, o 
interlocutor, ocupa na produção de sentidos e do conhecimento. O sentido, para esse au-
tor, é encontro entre um eu e um outro, é um acontecimento interativo, um encontro entre 
dois sujeitos do discurso em que cada um com seu ato de fala produz novos enunciados e 
estabelece relações dialógicas.

Vigotski (1996), ao falar sobre a relação dos bebês com os objetos disponíveis em seu 
cotidiano, provocou-me, no período da pesquisa de campo, a voltar minha atenção para os 
atos de leitura dos bebês, olhar como sua relação com a palavra literária se estabelecia e se 
tornava mais complexa à medida que o estar com livros e pessoas se amiudava. Tomei ciên-
cia de que, com o passar do tempo, os bebês estabeleciam uma relação muito próxima com 
todos os objetos da sala, e o livro, como objeto (para alguns), ocupava sua atenção, ora eles 
estavam interagindo com os livros (como objetos), ora brincavam com outros objetos, os 
quais faziam parte do cotidiano no desenrolar das mais diversas atividades, como na troca 
de fraldas, nas brincadeiras, na alimentação dentre outras situações da rotina de uma “sala 
de bebês”.
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Pude observar também a proximidade que os momentos de interação dos bebês com 
a professora do G2B e com a contadora de histórias proporcionavam. A leitura mediada 
que elas faziam para os bebês, seja nas horas de contação de histórias ou nos momentos 
que chamei de “leitura espontânea” – a que ocorria no cotidiano sem um planejamento 
prévio, como por exemplo, quando a criança escolhia um livro no suporte e trazia para as 
professoras ou pesquisadora lerem –, fornecia às crianças palavras outras que contribuíam 
para a construção de seu discurso e ampliação de seu repertório de vivências com a pa-
lavra literária. Esses momentos, especificamente os que diziam respeito à leitura literária, 
contribuíam, enfim, para a constituição de relações entre o já dito (dado) e novo (criação – 
autoria). Caberia, então, aos professores que trabalham com os bebês ampliarem cada vez 
mais a “paleta verbal” das crianças.

Essa metáfora utilizada por Bakhtin (2010a) nos convida a pensar no profissional que, 
à medida que apresenta enunciados para a criança, lhe fornece elementos para que ad-
quira, amplie ou crie seu próprio discurso, construa conhecimentos de forma legítima e 
com autoria. Foi o que pude constatar em relação aos momentos de leitura mediada pelas 
professoras: ao escolherem os livros para serem trabalhados, proporcionavam aos bebês o 
acesso à leitura literária. Não somente o acesso à leitura, mas a possibilidade de construção 
de um diálogo social (eu - outro), diálogo próprio daquele grupo do G2B.

Outro momento a considerar é o da interação dos bebês com o livro. Observei que 
esta realmente se estabeleceu e foi se fortalecendo à medida que os livros ficavam dispo-
níveis na sala e eram de fácil acesso ao público infantil, o que permitiu seu manuseio pelas 
crianças e, assim, fossem tomando consciência do lugar social que o livro ocupa na sala, na 
creche, em nossa sociedade. Afinal, como sabemos e o demonstrou esta investigação, não 
podemos partir do pressuposto de que as crianças chegam à creche sem alguma prática 
social de leitura e escrita. A maioria das crianças do G2, por exemplo, já manifestava certa 
familiaridade com os livros e realizava algum ato de leitor fluente, como por exemplo, ficar 
folheando as páginas dos livros, uma a uma, e sentar-se para ler.

Sendo assim, pelo que foi observado na pesquisa, a garantia de “um lugar” para a lei-
tura literária pode começar já com a educação formal de bebês, ávidos que são por conhe-
cer o mundo que os cerca, com olhares curiosos e de encantamento a cada narrativa lida, a 
cada página de livro folheada e de história narrada. Desse modo, os bebês teriam, na Edu-
cação Infantil e de modo planejado, acesso aos conhecimentos produzidos historicamente 
e a literatura, como parte inalienável da cultura, conforme nos afirmou Bakhtin (2010a), 
entraria como parte integrante desses conhecimentos a serem apropriados pelas crianças.
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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo apresentar a pesquisa de doutorado que vem 
sendo desenvolvida na linha Sujeitos, Processos Educativos e Docência, no Programa de 
Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Catarina. Trata-se de uma 
investigação sobre educação integral e currículo. A pesquisa está vinculada, também, aos 
estudos no âmbito do Itinera, Grupo de Estudos e Pesquisa em Currículo. Assume-se que 
a investigação tem como objetivo geral analisar potencialidades da integração curricular 
para a formação humana integral em projetos de educação integral. Como problema de 
pesquisa, busca-se responder à seguinte pergunta: Em que medida os elementos de inte-
gração curricular, presentes em projetos de educação integral e seus textos de orientação 
curricular, sinalizam indução à formação humana integral? A pesquisa envolve um trabalho 
de natureza teórica e empírica constituída por exploração e análise de documentos e dados 
de forma qualitativa.

Palavras-chave: Integração Curricular. Formação Humana Integral. Educação Integral. 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar a pesquisa de doutorado que vem 
sendo desenvolvida na linha Sujeitos, Processos Educativos e Docência no Programa de 
Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Catarina. Trata-se de uma 
investigação sobre educação integral e currículo.

Vimos explorando o tema da educação integral desde a especialização, em 2012, quan-
do pesquisamos sobre a organização do trabalho pedagógico nas escolas municipais de Flo-
rianópolis que desenvolviam o Programa Mais Educação (PME). No mestrado (2013-2015), 
continuamos a explorar esta temática, com o propósito de saber até que ponto o PME pode-
ria ser considerado um caminho de travessia entre a educação parcial e a integral. Nos estu-
dos do doutorado, pretendemos ampliar a discussão, buscando compreender como se dá a 
organização curricular de projetos que pretendem a formação humana integral. 

A pesquisa está vinculada, também, aos estudos no âmbito do Itinera, Grupo de Estu-
dos e Pesquisa em Currículo. Foram nas discussões, estudos e pesquisas realizadas no pro-
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Municipal de Ensino de Florianópolis. 

2 Professor do Centro de Ciências da Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 
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jeto intitulado como POLÍTICAS CURRICULARES PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA: implicações 
e impactos nas redes públicas de ensino no Estado de Santa Catarina (2016-2019) que a 
ideia inicial de investigação desta tese nasceu e ganhou força. O Itinera constitui-se como 
um espaço que impulsiona a presente pesquisa na medida em que promove discussões e 
fundamentação teórica sobre currículo.

É no âmbito da organização curricular que pretendemos transitar e buscar responder 
alguns questionamentos a respeito de projetos e experiências de redes e escolas que pro-
põe educação integral, quais sejam: Quais concepções de formação humana integral apa-
recem nos documentos curriculares? Que elementos da organização curricular têm sofrido 
alterações na busca de uma formação mais humana? De que forma a integração curricular 
é apresentada nos projetos de educação integral e em seus textos curriculares?

No contexto da problemática apontada e dos questionamentos levantados, assume-
-se que a investigação tem como objetivo geral analisar potencialidades da integração cur-
ricular para a formação humana integral em projetos de educação integral. Para alcançar 
tal objetivo, foram definidos os seguintes objetivos específicos: i) compreender as atuais 
concepções de formação humana integral, educação integral e integração curricular com 
base na literatura que discute as referidas temáticas; ii) explorar, nos projetos de educação 
integral e em seus textos de orientação curricular, o modo como são tratadas as dimensões 
tempos escolares, espaços escolares, saberes/conhecimentos escolares e gestão curricular 
como elementos de integração; e iii) analisar, com base nos dados extraídos dos projetos de 
educação integral e de seus textos de orientação curricular, potencialidades de integração 
sinalizadoras de indução para a formação humana integral.

Desta forma, como problema de pesquisa, busca-se responder à seguinte pergunta: 
Em que medida os elementos de integração curricular, presentes em projetos de educa-
ção integral e seus textos de orientação curricular, sinalizam indução à formação humana 
integral?

Metodologicamente, a proposta consiste em analisar potencialidades da integração 
curricular pela ótica da abordagem histórico-cultural, por entender-se que essa perspectiva 
apresenta substanciais contribuições para o ensino, a aprendizagem e para o desenvolvi-
mento humano, especialmente por considerar o sujeito como ser social e a cultura como 
sua produção histórica. Nesse âmbito, a formação pressupõe considerar o ser humano em 
todas as suas dimensões, quais sejam: cognitiva, física, social, cultural, espiritual, emocional, 
política, ambiental. Busca-se o desenvolvimento pleno que está ligado à ideia de aprendi-
zagem desde os primeiros dias de vida. Valoriza-se as relações entre adultos e crianças o 
que permitirá apropriações de mundo mediadas por diferentes linguagens.

Utilizamos como referencial principalmente as ideias de Vygotsky (1979, 2001, 2010), 
pelo fato deste autor ter trabalhado mais intensamente com questões da relação pen-
samento e linguagem, da aprendizagem como fonte do desenvolvimento humano e da 
educação como mediadora de elementos da cultura e entendida como o conjunto da pro-
dução humana desenvolvido historicamente. Consideramos ainda a Pedagogia Histórico-
-crítica de Saviani (2008, 2016), pois trata da educação escolar como atividade de mediação 
da cultura elaborada sócio historicamente e que tem como papel principal a socialização 
do saber sistematizado. Neste sentido, a abordagem histórico-cultural está presente em 
nossa compreensão sobre formação humana integral e atravessará nossa pesquisa ao guiar 
nossas explorações e análises.
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Outro conceito fundamental é o de integração curricular, que se trata de um princípio 
organizador das configurações do currículo no âmbito da escola. Entende-se que, quan-
to mais integradora for a formação, mais ela se expande e produz conhecimento/cultura; 
quanto mais integrado for o ensino e a aprendizagem, mais possibilidades de se ampliar o 
espectro da formação humana. Como fundamentação teórica para sua compreensão, dia-
loga-se com autores que discutem o currículo em uma perspectiva crítica, entre os quais, 
é possível citar Alonso (2002), Beane (2003), Lopes (2002; 2008), Lopes e Macedo (2011), 
Santomé (1998). Suas teorias discutem integração e evidenciam a centralidade do conhe-
cimento como objeto e finalidade da formação humana. Colocam também da importância 
do entendimento das finalidades educativas, pois são elas que condicionam a tomada de 
decisões no planejamento, desenvolvimento e avaliação de um currículo.

De um conjunto de elementos curriculares, escolhemos quatro dimensões que consi-
deramos fundamentais para a materialização da integração curricular, quais sejam: tempos, 
espaços, saberes/conhecimentos escolares e gestão curricular. Todas são tratadas na pes-
quisa como categorias teórico-metodológicas. Constituem-se como princípio organizador 
das configurações do currículo no âmbito dos projetos de educação integral que preten-
dem uma formação humana integral. Elas aparecem, na literatura que trata da temática, 
como dimensões centrais do processo educativo.

Em relação aos tempos e espaços escolares consideramos as ideias de Viñao-Frago 
(1993-1994) que considera estes elementos como base constitutiva da atividade educativa. 
Além da dimensão espacial, o autor trata da ocupação do espaço que supõe sua constitui-
ção como lugar. Nos fundamentamos em Santomé (1998) ao tratar do saber/conhecimento 
escolar, dimensão que dá sentido às reconfigurações espaços temporais na medida em que 
os preenche. Entendemos ainda que, no âmbito da institucionalização da educação em 
percursos formais de escolarização, a gestão é o lugar da organização curricular e, assim, 
buscamos em Pacheco (2011) fundamentação.

Indissociada da dimensão teórica, a pesquisa envolve um trabalho de natureza empí-
rica constituído por exploração e análise de documentos normativos e curriculares e rea-
lização de entrevistas semiestruturadas. Como objetos de exploração empírica são defini-
dos quatro projetos de educação integral: um de abrangência nacional, um estadual e dois 
municipais. Ficam definidos como sujeitos participantes da pesquisa os coordenadores e/
ou gestores dos projetos, pelo fato de se entender que estes estão envolvidos com a pro-
posta desde sua elaboração e implementação até o acompanhamento de seu desenvolvi-
mento. Como parâmetros de análise para responder ao modo como a integração curricular 
potencializa a formação humana integral na perspectiva histórico-cultural, foi elaborada 
um quadro categorial com unidades e subunidades de análise além de escalas de medida 
que poderão apontar os projetos de educação integral nos quais a integração curricular 
se evidencia mais intensamente e, portanto, potencializam caminhos de indução para a 
formação humana integral.
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EDUCOMUNICAÇÃO E TEORIA ATOR-REDE: FUNDAMENTOS E  
INTERFACE COM A EDUCAÇÃO BÁSICA 

Raquel Regina Zmorzenski Valduga Schöninger, Dra.1

RESUMO

O presente texto apresenta os fundamentos acerca da Educomunicação, como uma área 
de estudos que discute a inter-relação entre a Educação e a Comunicação e a interface com 
a Educação Básica. A luz da Teoria Ator-Rede (TAR) e da Educomunicação discutiremos a 
interação entre humanos e não humanos, em especial as mídias ubíquas, a fim de construir 
ecossistemas comunicativos e gerar aprendizados. Conclui-se que o mais importante não é 
entender como as mídias ubíquas são utilizadas em sala de aula, mas como esses objetos, 
estudantes e professores podem associar-se e assim tornarem-se mediadores do processo 
de ensino e aprendizagem, a partir do momento que levamos em conta os princípios que 
norteiam uma Prática Pedagógica Educomunicativa.

Palavras-chave: Educomunicação. Teoria Ator-Rede. Mídias digitais.

De acordo com o pensamento de Lucia Santaella (2013), a ubiquidade pode ser, na 
contemporaneidade, a habilidade de se comunicar a qualquer hora e em qualquer lugar 
via aparelhos eletrônicos. Nessa tessitura, trazemos o conceito de mídias ubíquas, como 
daquelas mídias que podem ser encontradas e utilizadas em qualquer lugar, desde que 
os sujeitos estejam conectados à internet. Desse modo, como exemplos atuais de mídias 
ubíquas, destacamos: o Facebook, o Blog, o Brainly, o Twitter, o Instagram, o WhatsApp, o 
Snapchat, o YouTube, o Snapchat, o ResearchGate, entre outras . Essas mídias, além de am-
pliarem a capacidade de conexão entre as pessoas, igualmente permitem que muitas redes 
sejam criadas nesses espaços para diversas finalidades.

Nossa contemporaneidade está marcada por práticas sociais que refletem a influên-
cia dos avanços tecnológicos, midiáticos e comunicacionais: desde realizar uma transação 
bancária, marcar um encontro com os amigos pelo smartphone ou o simples ato de atra-
vessar a rua aguardando o sinal do semáforo. Como afirma Sá Martino (2014, p. 09) sobre as 
mídias, “elas estão ali, trocando uma quantidade quase infinita de dados a todos os instan-
tes, e em geral só quando falham que voltamos a percebê-las”. 

Assim, transitamos o tempo todo entre espaços individuais e coletivos ao acessarmos 
a Internet. Por exemplo: apesar de estarmos em casa sozinhos, estamos interagindo de al-
guma forma com os conteúdos que estamos selecionando, lendo ou até mesmo ouvindo 
e depois iremos compartilhar com outras pessoas aquilo que nos foi significativo, ou seja, 
vamos partilhar nossa experiência. 

1 Doutora em Educação, na linha de pesquisa: Educação, Comunicação e Tecnologia. Professora efetiva de Tecno-
logia Educacional na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis.
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Não tem como negar o fascínio das crianças e dos adolescentes pelas mídias digitais, 
eles estão cada vez mais conectados no ciberespaço: eles pesquisam, assistem, produzem 
e postam seus vídeos no YouTube, jogam, comunicam-se com seus amigos, familiares e até 
mesmo professores, ou seja, passaram de meros receptores da mídia para produtores ativos.

A presença das mídias digitais alteram as relações que estabelecemos nos cenários 
em que circulamos, inclusive na escola, e nos mostra que há outras maneiras de ter acesso a 
situações de aprendizagem, além de possibilitar a criação de novos recursos didáticos, por 
meio da multimídia, com texto, som e imagem.

Reconhecer que as referências midiáticas adentram ao contexto escolar é uma ne-
cessidade, uma vez que os sujeitos da comunidade escolar (alunos, professores, gestores, 
demais funcionários, familiares) trazem consigo suas referências extraescolares. Perceba-se 
ou não, assuma-se ou não, os programas que acompanham na TV, os filmes que assistem 
no cinema, os jornais e revistas que leem, as mídias sociais que frequentam na Internet, os 
jogos digitais ou físicos que acessam etc., o próprio ciberespaço e os conteúdos veiculados 
por essas referências, são compartilhados e socializados também no interior das escolas, 
pois esta é uma característica das práticas socioculturais dos sujeitos contemporâneos.

Partindo da discussão sobre o papel que a comunicação desempenha nos processos 
educacionais formais e levando em consideração o segundo relatório da UNESCO , pode-
mos assinalar novos objetivos para a educação, tendo em vista que “uma nova concepção 
ampliada de educação deveria fazer com que todos pudessem descobrir, reanimar e forta-
lecer o seu potencial criativo – revelar o tesouro escondido em cada um de nós” (DELORS, 
2004, p. 90).

Nesse sentido, o estudo das inter-relações entre Comunicação e Educação se faz ne-
cessário devido à crescente importância que a mídia e o desenvolvimento das tecnologias 
adquirem nas relações sociais, interferindo na produção de conhecimento e de cultura. Novas 
práticas comunicativas surgiram neste processo de avanço das tecnologias digitais e, portan-
to, novas práticas pedagógicas podem ser implementadas tendo em vista a mesma lógica.

Pensando a partir da Educação, sob a perspectiva da Educomunicação, afirmamos 
que a aproximação entre Comunicação e Educação exige um outro pensar acerca dos mo-
delos pedagógicos e também estratégias educacionais que consigam promover e facilitar 
o diálogo entre os sujeitos que compõem a comunidade escolar como um todo.

Para compreender a inter-relação entre Educação e Comunicação a partir da intera-
ção entre humanos e não humanos, é preciso trazer ao diálogo alguns elementos principais 
da Educomunicação e da Teoria Ator-Rede. 

Iniciaremos, portanto com a discussão sobre Educomunicação e os conceitos de ecos-
sistema comunicativo. Em seguida, abordaremos os conceitos de mediador, intermediário 
e actante pensados a partir da Teoria Ator-Rede. 

Soares (2002) entende a Educomunicação como um conjunto de ações inerentes 
ao planejamento, implementação, avaliação e desenvolvimento de processos e projetos 
destinados a criar e fortalecer ecossistemas comunicativos em espaços escolares e para 
além dos muros das escolas. Ainda segundo o autor a Educomunicação não emerge 
espontaneamente, ela precisa ser construída intencionalmente a partir de ações que 
possibilitem a criação e desenvolvimento de ecossistemas comunicativos. Essas ações 
devem ser qualificadas como: inclusivas, democráticas, midiáticas e criativas.
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A partir dessas ações é possível construir intencionalmente espaços educomunicati-
vos que priorizem a construção desse novo ecossistema comunicativo nos ambientes edu-
cacionais e para além deles também. 

Segundo Jesús Martín-Barbero (2011), o ecossistema comunicativo constitui o entor-
no educacional difuso e descentrado em que estamos imersos. Segundo o autor, é difuso, 
pois é constituído de uma mistura de linguagens e saberes que circulam por diversos espa-
ços midiáticos, mas que são densos e intrinsecamente interconectados. O descentramento 
abre espaço para o surgimento de um ambiente educacional de informação e conhecimen-
tos múltiplos (que não se limita mais à escola e ao livro). 

A partir dessa perspectiva, entendemos o ecossistema comunicativo como uma am-
biência que possibilita a construção e reconstrução do conhecimento de maneira coletiva, 
com uma reflexão constante e compartilhada do fazer pedagógico. Para que possamos 
criar e fortalecer esses ecossistemas comunicativos temos que pensar em espaços educati-
vos que potencializem uma permanente troca de informações e de produção cultural que 
implique a construção coletiva de significados, “oportunizando a educação com a comuni-
cação, e não para a comunicação” (SARTORI, 2012 p. 89). 

Para a escola, além de educar para as mídias e com as mídias, importa construir uma 
Prática Pedagógica Educomunicativa (PPE), ou seja, uma prática que amplie as possibilida-
des comunicativas estabelecidas entre os sujeitos que participam do processo educativo 
(professores, gestores, crianças, família e sociedade) e que favoreça uma relação mais ativa 
e criativa desses sujeitos diante das referências midiáticas que fazem parte de seu contexto 
de vida (SOUZA, 2013).

Ao escrever seu livro “Extensão ou Comunicação?”, Freire (2006) faz uma reflexão so-
bre a importância da comunicação na construção do conhecimento. O eixo central da dis-
cussão do autor é que toda a comunicação deve estabelecer uma relação social igualitária, 
dialogal e as ações devem ser baseadas na coparticipação dos sujeitos envolvidos no pro-
cesso de ensino e aprendizagem. A comunicação, nesse sentido, implica numa reciprocida-
de que não pode ser rompida e seu conteúdo não pode ser apenas o comunicado de um 
sujeito a outro, mas sim deve ter um significado importante para ambos.

Desse modo, frente ao movimento de estudos sobre a inter-relação entre Educação e 
Comunicação, a Educomunicação “preocupa-se fundamentalmente com o fortalecimento da 
capacidade de expressão de crianças e jovens” (SOARES, 2014, p. 18). Nessa tessitura, profes-
sores e estudantes constroem uma relação dialógica, em que ambos são aprendizes, educo-
municadores e igualmente livres para criar e expor sua visão crítica, estética e criativa nas mais 
diversas atividades que envolvem o contexto educacional, dentro e fora dos muros escolares.

De acordo com a Resolução CNE/CEB n. 04/2010, que institui as Diretrizes Curricu-
lares Nacionais Operacionais para a Educação Básica (DCNEB) , o Ensino Fundamental é 
organizado por duas fases: a dos cinco anos inicias (para estudantes de seis a dez anos) e a 
dos quatro anos finais (para estudantes de onze a quatorze anos). Segundo a resolução, as 
propostas pedagógicas no Ensino Fundamental deverão respeitar princípios éticos, políti-
cos e estéticos, a fim de que oportunizem a formação humana integral, contribuindo para 
a formação de cidadãos críticos, autônomos e atuantes na sociedade.

Pensando na importância da comunicação e da coparticipação tanto de humanos e 
não humanos na construção de aprendizagens que sejam significativas não apenas para 
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os professores, mas para os alunos acima de tudo, surge uma inquietação que move esse 
estudo: como podemos pensar numa relação mais dialógica, ativa e criativa dos nossos 
alunos e professores a partir do uso de mídias ubíquas como os smartphones e tablets nos 
espaços escolares? 

Para refletirmos sobre esse questionamento foi necessário buscar uma teoria que co-
locasse em mesmo plano ontológico humanos e não humanos, a saber, a Teoria Ator-Rede 
(TAR) sob o olhar de André Lemos (2013). A partir da TAR é possível compreender estas 
associações entre mídias digitais e pessoas, especialmente agindo em rede para o ensino e 
a aprendizagem dentro e fora das instituições escolares. 

André Lemos (2013) em sua obra “A comunicação das coisas” apresenta as bases da 
teoria Ator-Rede sob o acrônimo TAR, na qual convida outros pesquisadores a se valer das 
discussões apresentadas e aplicá-las às suas áreas de interesse. Aceitamos o convite do au-
tor e buscamos, neste trabalho, abordar as mídias digitais em sala de aula, sobretudo os 
smartphones, a partir dos pressupostos da TAR a fim de que consigamos integrar estes hu-
manos  e não humanos em torno de um ecossistema comunicativo, aberto e participativo 
no espaço escolar. 

A Teoria Ator-Rede (TAR) tem origem nos estudos de ciência e tecnologia e se aplica 
principalmente nos casos em que não humanos podem ter papeis de atores (intermediá-
rios ou mediadores) nas relações sociais e “não meras projeções simbólicas” (LATOUR, 2012, 
p.29). Neste sentido, é possível aproximar a TAR da Educomunicação já que ambas levam 
em conta o sujeito em sua totalidade e rompem com a visão iluminista e funcionalista das 
relações sociais. Para a TAR são levados em conta os híbridos (LATOUR, 2012; LEMOS, 2013) 
- humanos e não humanos, sujeito e objetos - criados por contínuas mediações que produ-
zem as redes e associações. Ou seja, a aproximação, comunicação e interação de humanos 
(professores, alunos, equipe pedagógica, comunidade escolar...) e máquinas (tablets, smar-
tphones...) põe em xeque a visão meramente instrumental dos artefatos tecnológicos e das 
mídias digitais limitadas a ferramentas didáticas. Neste sentido, é emergente pensar em 
ações, associações e inter-relações entre pessoas e coisas, a fim de analisar o conjunto de 
atores (humanos e não humanos), denominados por Latour (2012) como actante – palavra 
utilizada na TAR para designação de um ator humano ou não humano, uma vez que ele 
altera o status de participante e também influencia, promove a intervém nos processos de 
ensino e de aprendizagem.

Estes actantes, ou seja, atores humanos e não humanos, podem transitar, entre me-
diadores e intermediários, sob a perspectiva da Teoria Ator-Rede. Segundo Latour (2012), 
mediadores s ão os actantes que promovem ações e associações em rede. Lemos (2013), 
por outro lado, não faz distinção entre mediador e actante. Já os intermediários, são ele-
mentos humanos e não humanos que apenas transmite e/ou reproduz as ações e associa-
ções existentes, sem, no entanto, modificá-las. 

Diante do exposto, é possível pensar em ações e associações entre elementos hu-
manos e não humanos, em especial as mídias ubíquas, a fim de construir ecossistemas co-
municativos - mediadores -, segundo o conceito da TAR, a fim de gerar aprendizado, como 
mostraremos a seguir. A resposta pode estar nas Práticas Pedagógicas Educomunicativas.

Ao pensarmos em como tornar a relação mais ativa e criativa dos nossos alunos e 
professores, a partir do uso dos smartphones e tablets nos espaços escolares, nos fez re-
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fletir em como estas mídias ubíquas podem passar de meros intermediários - limitados a 
ferramentas de uso didático - para mediadores no processo de ensino e de aprendizagem.

A saber, mediadores são elementos heterogêneos (humanos ou não humanos) que 
promovem ações e associações na rede. Já os intermediários são aqueles (humanos ou não 
humanos) que apenas refletem, transportam e reproduzem as ações e associações existen-
tes sem, no entanto, modificá-las (LATOUR, 2012; LEMOS, 2013).

Com isto, acreditamos que por meio de uma Prática Pedagógica Educomunicativa, 
ou seja, a partir da reflexão sobre as possibilidades e estratégias educacionais que possam 
potencializar o diálogo pedagógico com as mídias digitais é possível transformar essa visão 
intermediária desses objetos e torná-los mediadores do processo de ensino aprendizagem. 

Ao pensarmos uma Prática Pedagógica Educomunicativa, estamos pensando numa 
prática da Educação e da Comunicação baseada no diálogo e na participação tanto de hu-
manos e não humanos. Em outras palavras, a aproximação entre Educação e Comunicação, 
assim como de humanos e não humanos implica na criação de estratégias que consigam 
dialogar com crianças e adolescentes nessa contemporaneidade que é marcada pelas in-
terações midiáticas. 

Ao considerar o universo midiático e tecnológico, impregnado de associações entre 
mídias digitais e pessoas, é possível relacionar a PPE com a Teoria Ator-Rede, levando em 
conta as ações em rede de mediadores e intermediários. Ou seja, pensar estas mídias digi-
tais na escola para gerar aprendizado, estabelecendo, portanto, ecossistemas comunicati-
vos. Assim é possível pensar nestes agrupamentos de pessoas (comunidade escolar, alunos, 
professores, equipe pedagógica) e mídias digitais (smartphones e tablets), agindo em rede 
e constituindo mediadores neste processo de escolarização. 

Como sujeitos produtores, e não mais meros expectadores, estes alunos, integrados 
às mídias digitais, podem avançar em transformar informações em significados. Máquinas 
lidam com informações; seres humanos, com o significado dessas informações. No entanto, 
na medida em que a torrente de dados é cada vez maior, o resultado é um predomínio da 
informação sobre o significado - boa parte das informações que as pessoas recebem todos 
os dias, em aplicativos e-mails e redes sociais não significam absolutamente nada. Não vão 
além da superfície de informação. (MARTINO, 2015, p.42)

Assim, as mídias ubíquas, ao transmitirem uma grande extensão de conteúdo sem ge-
rar significado, elas se limitam a intermediárias, dentro da perspectiva da Teoria Ator-Rede. 
O desafio, portanto, é gerar significado para estas informações, criando ou ampliando os 
ecossistemas comunicativos abertos e participativos. 

Para que possamos criar ou ampliar ecossistemas comunicativos abertos e participa-
tivos é preciso dar voz a todos os envolvidos no processo educativo, ou seja, tornar o aluno 
e o professor produtores de conhecimentos, seja na sala de aula com os livros e textos 
impressos ou no ciberespaço, nas comunidades virtuais de aprendizagens e nas mídias so-
ciais. Dar voz, quer dizer propor uma relação pautada no conceito de rede de Latour (2012) 
onde nenhum ator é melhor que o outro, eles estão envolvidos na mesma rede e apenas 
desempenham papeis diferentes, nem melhor, nem pior. 

Quando a escola leva em conta as particularidades desse universo mediático e tecno-
lógico, dos quais crianças, jovens e professores fazem parte, é possível criar um elo entre o 
cotidiano desses alunos e educadores. Ou seja, ao utilizamos as mídias ubíquas na escola 
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estamos trazendo um pouco da vida dos alunos para esse espaço formal de aprendizagens, 
fazendo com que as pontes de diálogos sejam mais facilmente construídas. 

Ao darmos voz ativa aos nossos alunos vamos descobrir os reais interesses deles nas 
mais diversas áreas: quais suas músicas preferidas, filmes, livros, jogos, sites, disciplinas es-
colares, enfim, iremos conhecer melhor eles em sua vida cotidiano e, com isso, suas “apren-
dizagens distraídas”, que segundo Sartori (2012) se relaciona com a aprendizagem informal, 
com aquela que acontece enquanto nos divertimos, no entretenimento, no lazer, no des-
canso e na brincadeira.
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AUTOADVOCACIA

Rosângela Kittel, Me.1

Profa. Orientadora Martha Kaschny Borges, Dra.2

 
 
RESUMO

A comunicação mediada pelo computador assume uma função determinante nas interações 
sociais e a participação em redes sociais digitais já é um importante componente nas rela-
ções humanas. Os jovens representam com maior expressão a tessitura dessa rede e, interes-
sa conhecer o que aqueles com deficiência intelectual estão realizando no ciberespaço. Este 
estudo analisa as ações que jovens com deficiência intelectual realizam na rede social digital 
Facebook, para entender o que esta atividade revela sobre o exercício da autoadvocacia. Para 
análise das ações, tomou-se por referência os princípios fundantes da autoadvocacia, movi-
mento que destaca a importância de romper com a subestimação histórica vivenciada por 
pessoas com deficiência. A pesquisa é de cunho qualitativo etnográfico, realizada com cinco 
jovens com deficiência intelectual no uso da rede social digital Facebook. A coleta de dados 
consistiu na análise do perfil virtual, entrevistas semiestruturadas, interação virtual e presen-
cial da pesquisadora com os sujeitos da pesquisa. Esta metodologia valoriza o contato entre 
pesquisador e sujeitos de estudo, cria possibilidades para além dos diagnósticos estruturais 
sobre as redes sociais e caminha na direção da compreensão das dinâmicas interacionais rea-
lizadas no ciberespaço. Os resultados indicam que, apesar do desejo e necessidade de usar a 
comunicação mediada pelo computador, os jovens realizam uma participação pouco efetiva 
nas situações de diálogo e postagens, por não saberem ler e escrever ou por não reunirem 
conhecimentos que sustentem práticas sociais emancipatórias. 

Palavras-chave: Autoadvocacia. Rede social digital. Facebook. Deficiência Intelectual.  

O objetivo deste trabalho é investigar as ações que jovens com deficiência intelectual 
realizam na rede social digital Facebook, para entender o que essa atividade revela sobre 
o exercício da autoadvocacia, movimento que se inicia na década de 1960, na Suécia, e 
destaca a importância de se romper com a subestimação histórica vivenciada por pessoas 
com deficiência. A autoadvocacia é compreendida como a ação ou expressão da voz de 
uma pessoa ou grupo de pessoas em seu próprio nome, sem a intervenção de terceiros 
(GLAT, 2002, 2004). 

1 Professora Educação Especial da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis/SC, Especialista em Educação Es-
pecial, Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Educação na linha de pesquisa Educação, Comunicação e 
Tecnologia, da Universidade do Estado de Santa Catarina/UDESC. rosangela.kittel@prof.pmf.sc.gov.br
 
2 Professora Doutora, do Programa de Pós-Graduação em Educação na linha de pesquisa Educação, Comunicação 
e Tecnologia, da Universidade do Estado de Santa Catarina/UDESC. martha.borges@udesc.br
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O diagnóstico de deficiência intelectual é atribuído àquelas pessoas que possuem 
funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes 
dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades conceituais, 
sociais e práticas (AAIDD, 2010). No presente estudo soma-se a este conceito duas aborda-
gens. Aquela apresentada por Vygotsky (1997), que compreende os processos de desen-
volvimento do ser humano como a síntese de um ser biológico, histórico e social. Portanto, 
a atividade mental, que é exclusivamente humana, resulta da aprendizagem social, da in-
teriorização da cultura e das relações sociais que são estabelecidas (VYGOTSKI, 1997). E, o 
conceito que orienta a Lei Brasileira de Inclusão (2015), que considera pessoa com deficiên-
cia aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação 
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Importa 
mencionar que esse último reitera o texto da Convenção Internacional sobre os direitos das 
pessoas com deficiência (2007). 

Com a popularização da internet no Brasil, novos padrões de relacionamento se es-
tabelecem entre os jovens, atores das redes sociais digitais. São práticas sociais, atitudes e 
modos de pensamento que, segundo Santaella, caracterizam uma cibercultura. Isto forja 
outra forma de ser, de ver e de viver em sociedade, reconfigurando as interações no espaço 
social, real e virtual, que, agora, não disputam mais território e se unem de forma ubíqua 
(SANTAELLA, 2010). Lembramos que o virtual não é algo imaginário, pois, mesmo estando 
separado do espaço físico, de ser algo não tangível, ele produz efeitos, transforma as estru-
turas, os processos, a cultura (BORGES, OLIVEIRA, 2016).

Desta forma, novos significados e representações são constituídas e as pessoas com 
deficiência intelectual veem, nesse ambiente, um espaço de igualdade na diferença, um 
espaço que pode ser um meio para sua inserção comunicacional. Castells (1999) corrobora 
essa ideia quando firma que: “o que caracteriza o novo sistema de comunicação, baseado 
na integração em rede digitalizada de múltiplos modos de comunicação, é sua capacidade 
de inclusão e abrangência de todas as expressões culturais” (p. 460). 

Alguns destes aspectos também foram evidenciados em investigações realizadas junto 
a estudantes deficientes intelectuais pelos pesquisadores do Observatório de Práticas Esco-
lares/OPE.3 Foi observado que todos os estudantes eram usuários das redes sociais digitais, 
e, mesmo aqueles que não haviam alcançado êxito na aquisição da leitura e escrita pelos 
métodos convencionais, estabeleciam a comunicação mediada pelo computador a partir de 
outras estratégias. Assim, da experiência como pesquisadora do OPE é suscitada a questão 
que objetivou esta pesquisa de Mestrado: à luz dos princípios da autoadvocacia, quais as 
ações que jovens com deficiência intelectual realizam na rede social digital Facebook?4 

Para alcançar esse intento foi necessário: mapear o perfil virtual na rede social digital 
Facebook dos jovens com deficiência intelectual, usando como categorias analíticas os prin-

3 Congrega pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Santa Ca-
tarina/UDESC, onde se encontra ancorado o Observatório de Educação “Escolarização de alunos com Deficiência 
Intelectual: Políticas Públicas, Processos Cognitivos e Avaliação da Aprendizagem”. 

4 Facebook é uma rede social lançada em 2004. O Facebook foi fundado por Mark Zuckerberg, Eduardo Save-
rin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz e Chris Hughes, estudantes da Universidade de Harvard. Este termo é 
composto por face (que significa cara/face/rosto, em português) e book (que significa livro), o que indica que a 
tradução literal de Facebook pode ser “livro de caras”.
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cípios da autoadvocacia. Analisar as ações que realizam os jovens com deficiência intelectual 
como atores da rede social digital Facebook e relacionar as ações efetivadas no Facebook 
pelos jovens com deficiência intelectual com os princípios do exercício da autoadvocacia. 
Segundo Glat e Fellows (1999), esse movimento destaca a importância de romper com a su-
bestimação histórica vivenciada por pessoas com deficiência e evidencia quatro princípios: 
(1) eliminação de rótulos, busca da desconstrução do efeito incapacitante e discriminador da 
deficiência; (2) identidade própria; sabe dos seus interesses e comunica suas preferências; (3) 
autonomia e participação; exerce o direito de fazer escolhas e arca com as consequências; (4) 
defesa dos direitos; fala em seu próprio nome sem a intervenção de terceiros.

A escolha por pessoas jovens com deficiência intelectual como sujeitos da pesquisa 
deve-se: a) ao fato de ser essa faixa etária aquela que tem maior vivência com o uso das 
redes sociais, conforme aponta o documento produzido pela UNICEF (2013); b) por se tra-
tar de um grupo social duplamente vulnerabilizado, uma vez que são jovens e são pessoas 
com deficiência, condições que imprimem limites nas possibilidades de participação social 
(SOARES, 2010) e c) sofrem restrição à autonomia. 

Para atender a estes propósitos, a pesquisa, de cunho qualitativo etnográfico, foi rea-
lizada com cinco jovens deficientes intelectuais, usuários da rede social digital Facebook. A 
coleta de dados consistiu na análise do perfil virtual, de entrevistas semiestruturadas e das 
ações efetivadas pelos sujeitos na rede digital. O enfoque escolhido para este estudo foi 
a etnografia, que pode ser entendida tanto como método, processo e produto (relatório, 
narrativa), resultante de uma pesquisa qualitativa, cujo objetivo é a interpretação cultural 
(FRAGOSO, RECUERO e AMARAL, 2015). Ainda segundo Hine5 (2009), a etnografia também 
se dá no/de e por meio do on-line e nunca está desvinculada do off-line, ocorrendo por 
intermédio do engajamento intermitente do pesquisador com seu objeto de pesquisa, su-
jeitos pesquisados e campo de pesquisa.

A percepção do exercício da autoadvocacia é complexa e, para ser revelada nas ações 
que jovens com deficiência intelectual realizam no uso da rede social digital Facebook, so-
mou informações e dados do off e do online. Estas informações trazem uma visão sobre 
suas histórias e trajetória de vida escolar, familiar, social e institucional. Soma-se a isso a 
experiência da pesquisadora como Professora da Educação Especial, o que confere inti-
midade com as características dos sujeitos dessa pesquisa, interação esta que, segundo 
Fonseca (1998), “é o ponto de partida desse método” (p. 58) ao fazer referência à etnografia.

O ciberespaço nunca esteve tão próximo da vida cotidiana dos sujeitos, e as redes 
sociais digitais são prova disso, pois registram e compartilham inúmeras mensagens – a 
todo instante –, à medida que seus usuários vivenciam simultaneamente acontecimentos 
no espaço físico. Os sujeitos da pesquisa referendam essa assertiva quando declararam de 
forma enfática que gostam de usar o Facebook e não imaginam suas vidas sem essa rede 
social, pois é onde encontram os amigos, dizem de si e sabem dos outros. Considerando, 
porém, que todos acessam diariamente a rede social Facebook, percebe-se uma atividade 
ainda muito tímida nas ações que estes jovens imprimem, se associada ao desejo expresso 
por eles para o uso desta forma de comunicação. Com relação às meninas, há uma evidente 
restrição imposta pela dificuldade e/ou não habilidade de escrita, mas isto não pode ser 
atribuído exclusivamente a este fato, pois, no caso dos meninos, que dominam o código da 
leitura e escrita, o cenário pouco se altera. 

5 Hine cunhou o termo etnografia virtual.
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O uso da tecnologia da informação e da comunicação mediada pelo computador 
gera a oportunidade para que os sujeitos sejam capazes de participar, questionar, produzir, 
decidir, transformar a dinâmica social, o que se deve pela “liberação da palavra” (LEMOS; 
LÉVY, 2010). Mesmo acessando diariamente o Facebook, não foi possível identificar esse 
movimento entre os sujeitos, então, podemos cogitar um forte sentimento de falta de au-
torização para exercitar o movimento de autoria como usuários de redes sociais digitais. 

Outro elemento importante está na tessitura e manutenção da rede virtual de amigos, 
pois “sem investimento, os laços sociais tendem a enfraquecer com o tempo”, aponta Re-
cuero (2005, p. 8). Devido à grande quantidade de informação que é produzida e compar-
tilhada no Facebook, é exigido cada vez mais tempo para que possamos nos manter ativos, 
lembrados e pertencentes às redes sociais. Isso se constitui como um verdadeiro desafio 
e uma maratona para os usuários que têm centenas de amigos adicionados às suas redes. 
Entre os sujeitos da pesquisa, os meninos adicionam pessoas às suas redes, sem restrições. 
Já as meninas que não sabem ler ou possuem grande dificuldade, são amplamente moni-
toradas nessa atividade e tem suas redes sociais composta prioritariamente por familiares. 

Nas redes sociais digitais, não há aquele que “ensina” e aquele que “aprende”, mas há a 
troca constante de sentimentos, interesses e necessidades, rompendo com a antiga lógica 
de que a comunicação se dá numa perspectiva linear. Santaella e Lemos (2010) apontam 
que “enquanto uma superfície tem um dentro e um fora separados por uma borda, nas 
redes não há bordas, nem dentro nem fora” (p. 32). Isso porque, na rede, todos têm a pos-
sibilidade de ensinar/aprender uns com os outros. Isto, no entanto, não ficou evidenciado 
nesta pesquisa, pois em nenhum dos casos analisados foi possível perceber este movimen-
to indicado por Santaella e Lemos. A exemplo de um dos participantes, que possui o maior 
número de postagens efetivamente realizadas por ele, 75% são de autoria, ou seja, uma 
ação intencional, pensada, planejada, mas não devidamente anunciada. São fotos pessoais 
– familiares e amigos, mas não são acompanhadas de indicativos que suscitem comen-
tários. Por exemplo: o local onde foram feitas, o caráter do evento que representam ou 
algum sentimento que ilustre o registro. Logo, não registram comentários e pouco incitam 
questionamentos. 

 Podemos inferir que as pessoas com deficiência intelectual têm garantido o acesso 
ao ensino, porém, ainda enfrentam restrições em relação aos seus processos de aprendiza-
gem e participação social equânime, a exemplo da baixa representação em entidades de 
classe e inserção no mercado de trabalho. Isso resulta da falta de acesso aos bens, serviços 
e conhecimentos historicamente organizados e produzidos pelos homens, em decorrência 
da falta de apoios adequados as necessidades desse público. São barreiras decorrentes do 
estigma. Para Goffman (1988), quando imprimimos um rótulo sobre pessoas ou grupos, 
criamos estigmas que, geralmente, são depreciativos e deterioram uma identidade por 
meio das interações sociais preconceituosas e discriminatórias. O autor afirma: “como se al-
guém com estigma não fosse completamente humano e com base nisso fazemos vários ti-
pos de discriminações, através das quais efetivamente, muitas vezes sem pensar, reduzimos 
suas chances de vida” (GOFFMAN, 1988, p. 15). Isto foi observado tanto nas narrativas dos 
sujeitos da pesquisa, quanto na análise das ações que os mesmos realizam no Facebook. A 
pesquisa evidenciou que ainda é presente a ideia da deficiência associada à incapacidade, 
o que cerceia as pessoas deste grupo ao pleno exercício da autoadvocacia e destaca a im-
portância de estudos que façam emergir estas questões.
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A partir deste cenário, surgem questionamentos acerca do que as pessoas com defi-
ciência intelectual fazem nos tempos e espaços sociais. Em tempos sem orientação de um 
modelo de escolarização, nos tempos com possibilidade de livres escolhas e exercício da 
autonomia. Lembrando Freire (1997), “Afinal, minha presença no mundo não é a de quem 
nele se adapta, mas a de quem nele se insere. É a posição de quem luta para não ser ape-
nas objeto, mas sujeito também da História” (p. 60). Para concluir evocamos os termos da 
Convenção Internacional sobre os direitos das pessoas com deficiência, que é promover, 
proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liber-
dades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua 
dignidade inerente.
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RESUMO

O presente trabalho descreve uma proposta de um jogo online de apoio à alfabetização 
com base na consciência fonológica para crianças com risco de dificuldades de aprendiza-
gem de leitura. O programa Domlexia, formulado para ser utilizado com toda a turma de 1º 
ano do Ensino Fundamental, também integra uma atividade de avaliação em cada etapa do 
jogo, que permite um acompanhamento do desenvolvimento dos alunos, traça um perfil 
do progresso da alfabetização e identifica potenciais déficits. Foi realizado um teste-piloto 
do jogo em duas turmas de duas escolas da Rede Municipal de Ensino. Os resultados de-
monstraram melhora significativa nos testes de consciência fonológica após um mês de 
uso do jogo.

Palavras-chave: Alfabetização. Consciência Fonológica. Gameficação.

O objetivo deste trabalho é descrever e analisar uma proposta de intervenção como 
apoio à alfabetização com base na consciência fonológica para crianças com risco de difi-
culdades de aprendizagem de leitura. Como justificativa para essa proposta, é sabido que, 
segundo a pesquisa ANA 2016 (Avaliação Nacional de Alfabetização - INEP), 54,73%  dos 
alunos (cerca de 2 milhões de crianças) que terminam o 3º ano do Ensino Fundamental 
têm leitura insuficiente para a idade (BRASIL, 2019a). Nesse mesmo teste, cerca de 450 mil 
alunos obtiveram o nível 1 da escala, que indica que eles não são capazes de localizar infor-
mações explícita em textos simples de até 5 linhas. Além disso, legalmente, o Brasil firmou 
diversos compromissos constitucionais com a melhora da alfabetização dos alunos (ver his-
tórico em BRASIL, 2019b). Por fim, cabe salientar que cerca de dez por cento da população 
mundial têm dislexia (CLARCK, 1995). No Brasil, o número de diagnósticos é ainda muito 
pequeno e a própria complexidade e o custo de fazê-lo leva muitos estudantes a passarem 
toda sua vida escolar sem saber que são disléxicos e, portanto, sem a intervenção correta 

1 CEO Domlexia. 

2 Graduação em Fonoaudiologia. Mestrado em Ergonomia. Sócia na Domlexia.
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pela UFRGS. Doutor em Linguística Teórica, Computacional e Experimental pela Université Sorbonne Paris Cité. 
Pós-doutor em Psicolinguística pela UFSC. É membro dos laboratórios da Linguagem e Processos Cognitivos (La-
bLing/UFSC) e de Fonética Aplicada (FonApli/UFSC). soares_ec@yahoo.com.br
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(ELLIS, 1995). Esse fato, como ocorre em outros países, leva à defasagem e à evasão escolar 
(COULTER; KALOI, 2013). De forma prática, no Brasil, muitos alunos passam pela escola sem 
a identificação de suas dificuldades para a aprendizagem da leitura e da escrita. Essa falta 
de informação é ainda agravada pelo baixo conhecimento sobre o tema por parte dos pro-
fissionais envolvidos, uma vez que os transtornos de aprendizagem não são parte regular 
do currículo de formação de professores. 

O objetivo da proposta é contribuir de forma positiva para as ações pedagógicas de 
alfabetização, apoiando o processo através de uma atividade tecnológica, lúdica e inte-
rativa, não somente para crianças com risco de dislexia, mas para todos os estudantes. O 
programa é focado em alunos do 1º ano do Ensino Fundamental das redes públicas e pri-
vadas, em início do processo de alfabetização, sendo adequado para alunos com ou sem 
dificuldades de aprendizado, e ainda apresenta indicadores para a identificação precoce de 
possíveis riscos de transtornos de aprendizagem associados à leitura. 

Diversos estudos científicos trazem a comprovação de que o método fônico, no qual 
se ativa a consciência fonológica, tem grande eficácia como base sólida para aquisição da 
leitura e da escrita (ADAMS et al., 2005). O método fônico traz benefícios para as crianças, 
que passam a ser alfabetizadas mais rapidamente e é eficaz na leitura e na produção es-
crita, pois fortalece o raciocínio e a inteligência verbal (CAPOVILLA, 2010). O objetivo de 
se trabalhar com a consciência fonológica é que o aluno passe a fazer correspondência 
entre grafema-fonema, com o objetivo de trabalhar a leitura e a soletração (HENNING, 
2003). A literatura aponta que existem duas rotas de leitura no cérebro, uma relacionada 
a decodificação e correspondência grafema-fonema e uma relacionada a compreensão 
global das palavras. McCandllis (2003), por exemplo, monitorou a atividade cerebral de 
crianças que estavam aprendendo através da relação grafema/fonema ativaram as áreas 
cerebrais relacionadas à leitura e escrita, enquanto aquelas que trabalharam o reconhe-
cimento de palavras como primeira abordagem estavam ativando o hemisfério direito, 
trazendo evidências da ativação das rotas de linguagem através da relação grafema/fo-
nema. Optamos, assim, por utilizar um método baseado em conceitos fonológicos da 
relação entre grafemas e fonemas e através do elemento lúdico trazê-los para o mundo 
infantil. É sabido que boa parte da resistência em relação ao método fônico se deve à falta 
de contexto do método e a complexidade do ensino da leitura. Buscamos, então, através 
do Programa Domlexia, quebrar essas barreiras pela utilização de jogo online, que traz a 
linguagem atual e atraente para os alunos, além de ser extremamente fácil de ser acom-
panhada pelo professor. 

O programa Domlexia endereça algumas competências da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) que devem ser desenvolvidas ao longo da vida escolar, como a impor-
tância de se formar desde cedo a capacidade de comunicação através do uso das lingua-
gens, incluindo a linguagem escrita para a qual o jogo busca dar bases sólidas, e outras 
competências citadas na BNCC: exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a 
cooperação que são estimuladas através das atividades sinestésicas em grupo. Na área da 
Língua Portuguesa, a BNCC estabelece no Eixo de Conhecimentos Linguísticos e Gramati-
cais, na Unidade Temática de Apropriação do Sistema Alfabético e de Escrita habilidades 
a serem desenvolvidas que são trabalhadas intensamente pelo Programa Domlexia. Além 
disso, o PNA (BRASIL, 2019b), que é o documento mais recente que trata da alfabetização 
no Brasil, sugere fortemente a utilização do método fônico e de atividades que fomen-
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tem a consciência fonológica das crianças, pois ela auxilia na compreensão do princípio 
alfabético. 

O programa Domlexia se beseia em um jogo para celular/tablete, que foi desenvolvi-
do, usando linguagem Unity, compatível com web, IOS e Android. Baseado em exercícios 
de conscientização fonológica, permitindo aos estudantes de 6 a 8 anos, em fase de alfa-
betização, no 1º ano do Ensino Fundamental, a familiarização com os principais fonemas e 
letras da língua portuguesa e o estabelecimento de uma relação com a sua escrita (grafia). 
O jogo educacional permite uma interação lúdica com o processo de alfabetização, condu-
zido pelo simpático dragão Dom. Ao final de cada uma das cinco fases do jogo, chamadas 
“mundos”, há uma atividade de avaliação, que permite um acompanhamento do desenvol-
vimento do aluno ao longo do jogo. Além do uso do jogo, são propostas atividades sines-
tésicas para sala de aula, com abordagem concreta, fornecendo uma nova possibilidade de 
fixação do aprendizado. A proposta do Programa Domlexia não é a substituição do método 
de alfabetização já utilizado pela escola e pelos seus professores, mas sim um trabalho em 
paralelo, que traz uma base mais sólida para a aquisição da leitura e escrita, através da am-
pliação da consciência fonológica dos alunos.

O Programa tem também como objetivo a identificação precoce das dificuldades de 
aprendizado, permitindo intervenções mais cedo, e consequentemente uma maior proba-
bilidade de resultados positivos dessas intervenções. Em seu panorama sobre identificação 
e prevenção precoces de dificuldades em leitura, Lyytinen e Erskine destacam a importante 
questão das dificuldades de aprendizagem não resolvidas e da falta de motivação subse-
quente como resultado do fracasso (LYYTINEN; ERSKINE, 2017). Sem tratamento adequado 
e eficaz, apenas uma minoria das crianças que têm dificuldades de leitura alcança níveis sa-
tisfatórios como leitores (FIELDING-BARNSLEY, 2019). Assim, os resultados que o Programa 
disponibiliza para os usuários podem ser também uma maneira de alertar precocemente 
sobre possíveis dificuldades de aprendizagem.

Um teste piloto foi realizado nos meses de junho e julho de 2018, com 47 alunos do 
1º ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Florianópolis. Foram aplicados dois 
testes aos alunos, um antes e um depois da utilização por um mês do Programa Domlexia, 
que consistiram em três tarefas (também considerados abaixo como “experimentos”): (i) 
uma tarefa de aliteração, (ii) uma tarefa de identificação de maiúsculas e minúsculas e (iii) 
uma tarefa de consciência fonológica. Alguns alunos (n= 24) tiveram uma performance ex-
celente já no primeiro teste (acima de 0,8 de acurácia nas tarefas) e não foram retestados. 
Os resultados desses alunos foram excluídos das análises a seguir. O restante dos alunos (n 
= 18) passaram as duas baterias de tarefas, cujos dados foram anotados e codificados como 
1 para acerto e 0 para erro. Nos gráficos apresentados abaixo, as barras de erro represen-
tam o intervalo de confiança de 95%. Os resultados foram testados com modelos lineares 
generalizados de efeitos mistos usando o pacote lmer4 no ambiente estatístico R (BAAYEN; 
DAVIDSON; BATES, 2008; BATES; MAECHLER; BOLKER; WALKER, 2015). Em todos as análises 
abaixo, foram utilizados modelos máximos, levando em consideração a variação por aluno 
e por item testado.

Os alunos testados e retestados apresentaram uma melhora significativa nos resulta-
dos do teste de aliteração (valor-p < 0,05). Como é possível observar na Figura 1 abaixo, os 
alunos partem de uma média de 0,5 de acurácia e chegam a aproximadamente 0,8.



|   298   |

PROGRAMA REDE DE SABERES  |  POLO UAB

Figura 1: Acurácia das Respostas dos Alunos nos Testes 1 e 2

 
Os participantes do experimento também apresentaram uma melhora significativa 

nos resultados do teste de identificação de maiúsculas e minúsculas (valor-p < 0,05). Os 
alunos partem de uma média de 0,35 de acurácia e chegam a aproximadamente 0,55. No 
entanto, observamos que uma escola parte de uma média muito mais baixa que a outra. 
Então, decidimos fazer uma análise em cada escola separadamente para esse experimento. 
Os resultados encontrados estão sumarizados na Figura 2 abaixo.

Figura 2: Acurácia das Respostas dos Alunos nos Testes 1 e 2 por Escola
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 Os participantes do experimento também apresentaram uma melhora significa-
tiva nos resultados do teste de consciência fonológica (valor-p < 0,05). Os alunos partem 
de uma média de 0,35 de acurácia e chegam a aproximadamente 0,55. Os resultados estão 
sumarizados na Figura 3 abaixo.

Figura 3: Acurácia das Respostas dos Alunos nos Testes 1 e 2

Os alunos apresentaram melhoras significativas em todos os testes realizados após 
a utilização do Programa Domlexia, tanto em termos de identificação das letras como em 
testes de consciência fonológica e aliteração. A análise dos resultados com estatística in-
ferencial sugere que as melhorias vão além dos grupos estudados e parecem correlacio-
nadas com a utilização do jogo.  Além disso, o fato de que grupos de alunos que partem 
de patamares mais inferiores têm resultados amplificados parece sugerir que o Programa 
tem uma abrangência ampla, podendo ser utilizado com alunos de diferentes níveis. Os 
resultados do estudo piloto realizado em duas escolas municipais de Florianópolis aponta-
ram, portanto, resultados promissores. Os alunos tiveram desempenho significativamente 
melhorado depois da utilização do Programa Domlexia em todas as medidas testadas, que 
incluiu medidas de consciência fonológica e de identificação de letras. Essas melhorias sig-
nificativas sugerem que o Programa Domlexia contribui de forma positiva para as ações 
pedagógicas relacionadas à alfabetização, auxiliando o processo através de uma atividade 
tecnológica, lúdica e interativa. Assim, a nossa proposta é a adoção do Programa como um 
auxiliar no processo de alfabetização, de modo que o professor e o jogo atuem de maneira 
complementar.
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OFICINAS DE BONECAS/OS NEGRAS/OS: TECENDO DIÁLOGOS ACERCA 
DA CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE E DO PERTENCIMENTO  
ÉTNICO-RACIAL NA INFÂNCIA

Sandra Regina Pires1 

Fabienne Neide Cunha, Me2

 
 
RESUMO

Este trabalho discorre a respeito da metodologia de Oficinas de Bonecas/os Negras/os com-
preendidas como potencializadoras para a formação continuada de profissionais que atuam 
na Educação Básica, em particular, a Educação Infantil cujo objetivo central versa em com-
preender o papel sociopolítico do ensino durante o processo de aprendizagem das crianças 
negras e não negras na constituição de suas identidades e seus pertencimentos étnico-raciais 
e, também, possibilita a ampliação das discussões em torno das práticas e ações pedagógicas 
para o enfrentamento e combate ao racismo desde a tenra infância. As bonecas negras e os 
bonecos negros são os produtos finais das oficinas e visam ampliar a representatividade racial 
dos brinquedos com os quais as crianças brincam nos espaços educativos e, também, em 
outros lócus (ambiente familiar). São assim recursos didáticos pedagógicos potencializadores 
de brincadeiras imaginativas que respaldam as crianças negras e não negras a conhecerem 
melhor a diversidade que caracteriza seus contextos socioculturais e, ainda, possibilita que 
as crianças pertencentes ao grupo étnico-racial negro engendrem suas identidades positiva-
mente. No que refere-se as crianças brancas, ter a representatividade negra em sala fomenta 
a constituição identitária de crianças brancas antirracistas. 

Palavras-chave: Constituição identitária. Pertencimento étnico-racial. Formação Conti-
nuada de Profissionais da Educação Básica.

INTRODUÇÃO

Para além da obrigatoriedade, por força das leis federais nº 10.639/03, nº 11.645/08 e 
pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para 
o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, publicadas em 2004, a temática da cultura 
africana e afro-brasileira como um programa de formação de professores para a Educação 
Básica se justifica, primordialmente, pela necessidade de os/as docentes da Educação In-
fantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental oportunizarem as crianças de 0 a 12 anos a 
pensarem sobre a constituição da sociedade brasileira , ou seja, acerca da diversidade étni-

1 Mestranda do Programa de Pós-graduação em Educação na Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC na 
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-Diferença, Arte e Educação e do Núcleo Vida e Cuidado: Estudos e Pesquisas sobre as Violências - NUVIC.
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co-racial da qual é engendrada a população do país e, também,  aprenderem a respeito da 
sua identidade cultural possibilitando o fortalecimento do sentimento de pertença racial a 
um determinado grupo social (negros, indígenas, quilombolas e outros).

As Oficinas de Bonecas/os Negras/os são direcionadas para a formação continuada 
das/dos profissionais da Educação Infantil do Município de Florianópolis/Santa Catarina 
como uma metodologia que visa refletir sobre as relações étnico-raciais, cujo objetivo cen-
tral versaem compreender o papel sociopolítico do ensino durante o processo de apren-
dizagem das crianças negras e não negras na constituição de suas identidades e seus per-
tencimentos étnico-raciais e, ainda, possibilita a ampliação das discussões em torno das 
práticas e ações pedagógicas para o enfrentamento e combate ao racismo desde a tenra 
infância.

A arte de fazer bonecas negras e bonecos negros em tecidos e feltros pode ser com-
preendida como uma possibilidade didática para estabelecer diálogos com as/os profes-
soras/esem formação continuada, sobre a importância da constituição identitária e do 
pertencimento étnico-racial na infância, bem como aprofundar questões teóricas e meto-
dológicas já apreendidas por elas/elesou que futuramente serão explanados nos âmbitos 
da educação. Durante o encontro, tornam-se vigorosas os diálogos porque tudo gira na 
tessitura de puxar fios, tecer pontos, alinhar os discursos enquanto se confeccionam bone-
cas/os negras/os representativas/os para as crianças negras e não negras e compartilham 
ideias, práticas e ações pedagógicas e educativas que contemplem as histórias e pluralida-
des de todas as crianças  negras, brancas, amarelas, indígenas, quilombolas-reconhecen-
do a diversidade como um dos princípios educativos e direcionadores da Educação Básica 
(Educação Infantil e Ensino Fundamental).

Ao contribuir para a reflexão sobre a constituição da identidade e o sentimento de 
pertença das crianças negras, este trabalho pretende atender e fomentar discussões e 
reflexões a três objetivos específicos: a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana (BRASIL, 2004) e a Lei Federal nº 10. 639/03 (BRASIL, 2019), discutir acercado am-
paro legal sobre o direito das crianças negras terem as histórias de seu grupo étnico-racial 
contempladas nos planejamentos das ações pedagógicas; e,compreender o papel socio-
político da docência durante o processo vivido pelas crianças negras na constituição de 
suas identidades e seus pertencimentos étnico-raciais no sentido de garantir sua valoração 
positiva, bem como respaldara ampliar o repertório cultural para qualificar as ações e práti-
cas pedagógicas e educativas com o intuito em fortalecer o enfrentamento e o combate ao 
racismo desde o período da infância.

Nilma Lino Gomes (2001,p.91), ao refletir a respeito das formas pelas quais as crianças 
estão sabendo de si nas Instituições de Educação, chama atenção para o relevante papel 
social deste lócus e das/dos professoras/es para a efetivação de uma Unidade Educativa 
verdadeiramente democrática, ressaltando que é fundamental “o/a educador/a considerar 
a importância da construção da identidade racial da criança, a construção de uma imagem 
positiva de si mesmo, do povo negro, da descendência africana, a estética, da corporeida-
de, enfim, do conjunto cultural negro”. 

Neste contexto, todos os recursos que compõem os espaços das Instituições de Ensi-
no tais como: murais, artes de bilhetes, decorações festivas, os brinquedos e outros devem 
contemplar a diversidade que caracteriza o contexto socioculturalno qualas crianças per-
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tencem e encontram-se imersas.“Considerar o espaço como ambiente de aprendizagem 
significa compreender que os elementos que o compõem constituem também experiên-
cias de aprendizagem. Os espaços não são neutros; sua organização expressa valores e ati-
tudes que educam” (SILVA JÚNIOR; BENTO; CARVALHO, 2012, p.19).

Mediante a diversidade que caracteriza os contextos socioculturais, as Unidades 
Educativas compromissadas com uma educação democrática, precisam garantir que as 
crianças (independentemente de sua cor, raça ou classe social) tenham acesso e explorem 
as mais variáveis representatividades que caracterizam a diversidade social, entre elas a 
racial. Segundo Silva Júnior, Bento e Carvalho (2012, p.22) “ter em mãos bonecas e bone-
cos negros, instrumentos musicais usados nas manifestações afro-brasileiras e livros que 
contemplem personagens negros representados de modo positivo é fundamental para o 
desenvolvimento de uma educação para a igualdade racial”.

As bonecas negras e bonecos negros são brinquedos utilizados para representar os 
sujeitos que as crianças encontram nas suas relações sociais dentro e fora dos espaços edu-
cacionais, sendo importante tê-los nas Instituições de Educação Infantil, para ampliar as 
representatividades humanas, os repertórios do brincar imagéticos. Durante a exploração 
dos espaços das Unidades Educativas e seus artefatos, entre eles, os brinquedos, as crianças 
negras e não negras estão constituindo as suas identidades e o seu pertencimento étnico-
-racial, pois é sabido que desde a tenra idade elas estabelecem o processo de acionamento 
identitário a partir do contexto social que se encontram e das relações sociais que estabe-
lecem entre si e com os demais ao seu entorno. Bento (2012, p.99) afirma que “a identidade 
é um elemento de constituição da criança”.

Isto posto, este relato de experiência a respeito da proposição de oficinas de bonecas/
osnegras/os objetivou colaborar com a efetivação de uma educação anti-racista, oferecen-
do aos professores/as e demais profissionais da área de Educação Infantila possibilidade de 
produzirem brinquedos levando-os para avultaro repertório de brincadeiras das crianças e 
tornando os espaços educativos mais diversos e democráticos. 

 
OFICINA DE BONECAS NEGRAS E BONECOS NEGROS: COSTURANDO AS CONVERSAS 

Iniciamos os encontros formativos com leitura de livros de literatura como leitura de 
fruição. Em seguida, começam os relatos das/dos professoras/es ou uma/um das/dos pro-
fissionais da Unidade Educativaa respeito das ações e práticaspedagógicas planejadas que 
desenvolvem contemplando a História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, atendendo ao 
que determina a legislação. Essa socialização de experiências e expectativas apresentadas 
pelas/pelos participantes, em que as limitações e possibilidades são refletidas, costuram-se 
as conversas durante os momentos específicos de apresentação, discussão e estudo teórico 
sobre a temática proposta. 

Utilizamos como suporte para a interlocuçãoteórica, uma apresentação de conceitos 
e referenciais que consideramos vigorosas para dialogar durante o desenvolvimento da 
oficina. São feitos registros, os quais são encaminhados para as respectivas Instituições de 
Educação das quais as/os participantes exercem suas funções e atribuições para prosse-
guimento dos estudos e aprofundamento de algumas questões que foram pautadas no 
decorrer da materialização das Oficinas. 
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No que atravessa o aspecto condizente aparte prática, quando efetivamente são 
confeccionados os brinquedos, ou seja, as/os bonecas/bonecos negras/negros, além de 
alguns diálogos, focamos no passo a passo (corte do tecido/feltro, pontos para costura, 
montagem, feitura do cabelo e quais materiais utilizar e dentre outros) para sua produção. 
Apresentamos algumas bonecas/bonecos negras/negros confeccionadas/os para que as/
os professoras/es possam conhecê-las/los quando prontos e para que percebam as diver-
sas possibilidades (com diferentes tons de tecidos/feltros para os corpos, com diferentes 
espessuras de lãs para os cabelos, a construção dos olhos e entre outras maneiras de mate-
rializar as/os brinquedos) de fazê-los. Vamos costurando os brinquedos e tecendo diálogos 
sobre a constituição identitária e os pertencimentos étnico-raciais das crianças, a respeito 
do amparo legal do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana e do papel político 
da/doprofissional da educaçãocomo responsável pelo planejamento e realização de pro-
postas educativas e pedagógicas que contemplem as histórias das crianças e suas múltiplas 
diversidades sociais e culturais.

As bonecas negras e os bonecos negros são os produtos finais das oficinas e visam 
ampliar a representatividade racial dos brinquedos com os quais as crianças brincam nos 
espaços educativos e, também, em outros lócus (ambiente familiar). São assim recursos 
didáticos pedagógicos potencializadores de brincadeiras imaginativas que respaldam as 
crianças negras e não negras a conhecerem melhor a diversidade que caracteriza seus 
contextos socioculturais e, ainda, possibilita que as crianças pertencentes ao grupo étni-
co-racial negro engendrem suas identidades positivamente desprovidas das amarras do 
racismo que impera na sociedade brasileira e que permeia sobre as relações sociais. No que 
refere-se as crianças brancas, ter a representatividade negra em sala fomenta a constituição 
identitária de crianças brancas antirracistas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Alinhavar diálogos com as/os profissionais da área educacional durante as oficinas de 
bonecas negras e bonecos negros versa contribuir com o conjunto de proposições forma-
tivas realizadas para a formação continuada dos professores objetivando a reavaliação de 
suas práticas educativas e pedagógicas quando coloca-se em pauta adefesa da Educação 
para as Relações Étnico-Raciais. 

Compreendemos que as crianças são as beneficiárias diretas quando suas professoras 
e/ou professores planejam suas ações e práticas pedagógicas, mormente os espaços edu-
cativos e pedagógicos de forma que contemplem as mais variadas diversidades sociais com 
as quais as crianças convivem e aprendem, entre elas, a racial para que possam compreen-
der, desde pequenos, que a única raça que existe é a humana.
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O HUMOR COMO METODOLOGIA DE TRABALHO 

Sandro Piacentini, Me.1

José Ronaldo Faleiro, Dr.2

 
 
RESUMO

A oficina que apresentamos ao Programa Rede de Saberes foi o resultado de nossas pesqui-
sas de doutoramento em teatro (PPGT/UDESC), onde estudamos o clown (palhaço) e seu 
processo de criação dentro do Grupo de Pesquisa Teatral Atormenta. Criamos então essa 
oficina para poder fornecer ao professor uma forma diferente de elaborar suas aulas, de 
modo a construir um ambiente onde professor e aluno possam criar juntos, o conhecimen-
to. Aqui o fio condutor é o humor, a alegria, a liberdade criativa. Utilizamos como suporte 
metodológico as técnicas de criação de clown, a improvisação e o jogo teatral. Através des-
ses elementos o professor pode criar seu clowm, e tornar-se o facilitador do aprendizado, 
aquele que de maneira humorada permite ao aluno apreender os conteúdos da aula, im-
provisando, jogando e brincando. Como resultado, o professor consegue na medida do 
possível, proporcionar ao aluno um estímulo tanto ao aprendizado quanto à autoestima.

Palavras-chave: Clown. Jogo. Improvisação. 

Este trabalho desenvolvido neste semestre na oficina originou-se da ampliação da 
pesquisa que desenvolvemos no doutorado em Teatro na Universidade do estado de Santa 
Catarina (UDESC), sob o título Grupo de Pesquisa Teatral Atormenta – pioneiros no estudo 
do clown em Florianópolis. Foi durante o processo de estudar o clown (palhaço), sua forma 
de criação e sua dinâmica de condução na sua apresentação, que descobrimos elementos 
muito ricos para se trabalhar com as crianças; São eles: clown, jogo e improvisação. Através 
desses elementos criamos uma proposta de oficina que pudesse fornecer aos profissionais 
da educação subsídios para elaborar uma aula diferente e que estimulasse a autonomia, 
a criatividade e a criação, utilizando-se as técnicas de clown ou palhaço e as técnicas tea-
trais. Por outro lado, não queríamos que fosse uma aula para ensinar a construir peças de 
teatro com as crianças, mas sim, incluir as técnicas aos procedimentos metodológicos da 
aula do professor. Essa nova abordagem deveria contemplar os seguintes objetivos: Criar 
um ambiente de sala onde o aluno pudesse sentir a liberdade de aprender brincando e 
brincar aprendendo; O professor encontrasse liberdade de fazer do humor o tom da sua 
pedagogia; Mostrar como o humor cria uma abertura, uma brecha, onde se descobre uma 
segurança para juntos, professor e alunos serem criadores de seus conhecimentos; Estimu-
lar a autoestima de ambos nesse processo de criação.  

1 Professor efetivo da PMF Florianópolis. Graduado em Artes Cênicas pela UDESC. Mestrado em Educação e cultura 
pela UDESC. Doutorando PPGT/UDESC- Campus Itacorubi – Fplois – SC. E-mail: piacentinisan@gmail.com. 

2 Professor do curso de Artes Cênicas da UDESC na Graduação e pós-graduação (PPGT), dentro da linha de pesqui-
sa Linguagens Cênicas, Corpo e Subjetividade. E-mail: jrfaleiro@gmail.com.
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 Não temos, no entanto, nenhuma receita pronta, nenhum método fechado, pelo 
contrário, os procedimentos metodológicos devem sempre estar abertos ao inusitado, ao 
imprevisível. Tais procedimentos metodológicos desenvolvidos a partir do Clown, do jogo 
e da improvisação, são utilizados como instrumento de trabalho na oficina, e apoiam-se 
teoricamente nos trabalhos de Viola Spolin (2000) sobre a improvisação para o teatro, for-
necendo de forma simples e prática na estrutura da improvisação os elementos da técnica 
teatral de criar cenas. Usando somente três elementos: o Onde (cenário: lugar onde aconte-
ce a ação.); o Quem (Personagens: quem está envolvido na ação); o O quê (ação dramática: 
o que esta acontecendo na cena). Este processo de improvisar da muita liberdade para o 
professor, o qual fornece um dos elementos aos alunos e pede que  completem a impro-
visação com os outros dois elementos. A criação é toda dos alunos e o professor não diz 
como fazer, somente pontua o que esta ou não claro na improvisação; juntos professor e 
alunos que assistem (plateia) discutem depois o que a cena mostrou ou não do problema 
(conflito) e como este foi resolvido. Aqui temos uma abordagem onde não existe o errado, 
e sim, o não compreendido, o não inteiramente completo ou claro na cena, para aquele que 
vê a improvisação. Essa atitude impede que o aluno fique constrangido e com receio de 
se expor e mostrar suas ideias de solução para o problema que é apresentado. Improvisar 
dessa forma torna-se desafiante, pois não há como errar. 

 Mas para realizar uma improvisação teatral é necessário um fio condutor que auxi-
lie a criar e dinamizar a ação improvisada (feita sem muita combinação, sem explicações e 
sem muito tempo para realizar), este fio é o jogo: jogo do dar e receber, de perceber o que 
pode ser feito naquele momento; aprender a pensar fazendo e fazer enquanto pensa. É 
como passar a bola e esperar recebê-la de volta, mas sem saber como será devolvida, num 
ato de expectativa, de descoberta e de mistério. No jogo assumimos a nossa autoria criativa 
única, nosso jeito de ser e fazer. Assim fomos buscar em Ryngaert (2009) um entendimento 
maior do que é o jogo, e de sua capacidade de estimular o reflexo rápido e a autonomia 
criadora na criança. O autor além de estabelecer as relações de independência (joga-se 
para si), as relações de dependência (joga-se para o outro) e as relações de interdependên-
cia (joga-se diante dos outros). Estão aí analogamente, os dispositivos das próprias relações 
sociais na vida humana, transpostas para a pedagogia teatral através do jogo.

  Em outro momento, o autor nos previne sobre os obstáculos que atrapalham o 
jogo (inibição, extroversão, negação, estrelismo) e as atitudes que estimulam e alimentam 
o jogo (disponibilidade, presença, escuta, ingenuidade, ação/ reação rápida). Porém, para 
jogar e improvisar dentro de uma perspectiva de humor, precisamos do auxilio da lingua-
gem cômica, no nosso caso, escolhemos a linguagem clownesca ou do palhaço, para dar 
a professor e aluno uma segurança de sentirem-se capazes de tocar o outro, de fazer rir, 
de sentir e proporcionar um grande prazer para quem faz e para quem assiste. A alegria é 
instrumento facilitador, capaz de criar uma abertura para o outro, um desprendimento, um 
acesso à sensibilidade alheia e um compromisso em deixar os outros bem.

  Mas criar um clown, não é como criar um personagem que já possuí certas carac-
terísticas que podem ser repetidas. Cada pessoa possui um palhaço dentro de si, aquele 
que aprece quando estamos sozinhos e rimos de nossos defeitos, de nossos erros e brin-
camos como crianças. Sem pretensão nenhuma, deixamos nos levar por esse ridículo que 
nos habita, pela ingenuidade infantil e pelo desprendimento pessoal, que nos liberta dos 
preconceitos já alicerçados. Isso mexe na autoestima e promove uma segurança de criar 
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para o outro, para alegrar o outro. Pensando que dar alegria ao outro é um ato de doação, 
de compartilhamento, onde se beneficiam mutuamente. As técnicas utilizadas para criação 
de clown que adotamos provêm das pesquisas de Lecoq (2010) em sua escola e dos seus 
estudos sobre o movimento, a máscara e a comédia. Principalmente sobre a criação de seu 
clown próprio, de dentro pra fora, deixando-o vir à tona. Na oficina os professores puderam 
apreender a criar um clowm-professor, um clown que vai conduzir pelo caminho do humor 
as atividades que pretende desenvolver em seu plano de aula. Tendo como instrumentos 
agora a improvisação e o jogo, esse clown serve de estimulador do aprendizado, pensando 
sua aula sempre em vista da alegria e da liberdade de ser produtor de conhecimento em 
conjunto com o aluno. Por fim, podemos perceber que os resultados da oficina foram muito 
significativos para os participantes, na medida em que dominaram as técnicas e criaram 
seus clowns. Aos poucos foram sentindo-se seguros para expor-se, enfrentar receios, dú-
vidas, e não temer o desconhecido e o imprevisto, pelo contrário aceitá-lo como parte do 
processo de aprender e ensinar.
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A DOCÊNCIA E SUAS PRÁTICAS A PARTIR DA INSERÇÃO DOS COMPU-
TADORES MÓVEIS DO PROJETO UM COMPUTADOR POR ALUNO NA 
GRANDE FLORIANÓPOLIS: TRÊS REALIDADES, UM ESTUDO
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RESUMO

Pesquisa realizada para a obtenção do grau de Mestra em Educação do Programa de Pós-
-Graduação em Educação da UDESC, na linha de Educação, Comunicação e Tecnologia. Ob-
jetivou-se analisar as práticas docentes que emergiram a partir do paradigma 1:1 proposto 
pelo Projeto Um Computador por Aluno em três escolas da rede pública de ensino da Gran-
de Florianópolis, sendo uma da rede federal, uma da estadual e uma da municipal, con-
templadas com o Projeto. A pesquisa pautou-se nos estudos de Castells, Almeida, Valente, 
Borges e Tardif, Lessard, em especial, bem como de vários outros estudiosos dessas áreas. 
Os dados foram coletados em forma de Diário de Bordo e de Entrevista semiestruturada e 
tratados à luz da Análise do Discurso proposta por Bardin. Foram observadas 50 aulas no 
total, 10 para cada docente, que também concederam entrevista gravada em áudio e trans-
crita para deslindamento de categorias e subcategorias à posteriori.

Palavras-chave: Docência. Práticas Docentes. Computadores Móveis. Projeto UCA. Web 
Currículo.

Pesquisa de natureza aplicada e cunho dedutivo teve como foco a análise das práticas 
docentes emergentes do uso diário dos computadores móveis do Projeto Um Computador 
por Aluno (UCA), proposto pelo MEC em três escolas da rede pública da grande Florianó-
polis: o Colégio de Aplicação, da UFSC; a Escola Básica Municipal Vitor Miguel de Souza, 
da Rede Municipal de Educação, e a Escola Estadual Básica São Tarcísio, da Rede Estadual, 
localizada no município de São Bonifácio. 

A partir dos estudos realizados no âmbito da docência e sua relação com as Tec-
nologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), buscou-se delinear um estudo 
dos termos “docência” e “prática docente” a fim de entender questões históricas que per-

1 Possui graduação em Licenciatura em Letras Português e Francês.  Trabalha atualmente no Conselho Municipal 
de Educação de Florianópolis. Tem experiência na área de Educação e interessa-se por Educação, Comunicação e 
Tecnologias, Educação e Cibercultura, Tecnologias Digitais na Educação, Formação de Professores, Processos de 
Ensino e de Aprendizagem na Cultura Digital, Competências Digitais Docentes. Atua na área da Educação, Linguís-
tica, Tecnologias na Educação e Legislação Docente.

2 Professora titular da Universidade do Estado de Santa Catarina. Professora permanente dos Programas de Pós-
-Graduação em Educação - PPGE/UDESC e em Administração - ESAG/UDESC. Tem experiência na área de Edu-
cação, atuando principalmente na linha de pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias, com os seguintes 
temas: Educação e Cibercultura, Tecnologias Digitais na Educação, Teoria Ator-Rede, Formação de Professores, 
Processos de Ensino e de Aprendizagem na Cultura Digital, Competências Digitais Docentes.
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meiam o entendimento do papel desse profissional ao longo do tempo e sua relação com 
o uso de tecnologias digitais ou não, a depender do momento histórico em que se encon-
tra. Esse estudo temporal se demonstrou importante para entendermos determinados 
resultados que obtivemos a partir dos registros nos Diários de Observação e das catego-
rias emergentes das entrevistas com os sujeitos, dito isto, fica esclarecida a escolha pela 
abordagem quali-quatitativa. Um total de 50 aulas foram observadas , sendo 10 aulas de 
cada docente3, que após o término do tempo de observação, foi entrevistado a partir de 
um roteiro constituído de questões abertas, totalizando cerca de quatro horas de grava-
ção. A respeito dos sujeitos docentes, importa saber que houve uma heterogeneidade no 
que tange à idade, formação inicial e continuada, titulação e tempo de docência. 

O material foi sistematizado em quadros de observação por docente e os dados 
que emergiram das entrevistas foram separados em categorias e subcategorias. A fim de 
entender o percurso de interação entre a Tecnologia Digital e a Educação, mais especifi-
camente do uso de computadores, fez-se um retrospecto histórico do desenvolvimento 
dessas tecnologias voltadas aos processos de ensino e de aprendizagem, culminando 
no percurso do Projeto UCA em Santa Catarina. Dos dados obtidos, percebeu-se que o 
docente com maior idade demonstrou mais habilidade em transpor o uso social para o 
uso pedagógico das TDIC, apesar de possuir apenas pós-graduação latu sensu; enquanto 
que os docentes com menor idade e maior titulação, em nível de pós-graduação stricto 
sensu, não demonstraram. Isso demonstrou que apesar da diferença entre nativos e não-
-nativos digitais, o acompanhamento formativo que o primeiro docente recebeu, bem 
como a proatividade em buscar novas práticas, auxiliou-o nesse percurso; enquanto que 
os demais optaram por práticas docentes já estabelecidas pela tradição profissional, ou 
seja, uso dos computadores móveis conectados à rede em sala de aula, dentro do para-
digma 1:1, não despertou inovações pedagógicas, mas sim, a manutenção de práticas 
que poderiam ser realizadas com tecnologias não-digitais, como livros, globo terrestre, 
mapas ou dicionários. 

Constatou-se que apesar de ser uma proposta de cunho renovador tanto das práticas 
quanto do currículo, e tudo que que envolve os tempos e saberes pedagógicos, não houve 
mudanças significativas. Não houve uma proposição de um currículo que fosse condizen-
te com a sociedade informacional na qual a escola está inserida, o Web Currículo, como 
proposto por Almeida (2012). Observou-se também que uma das escolas tinha presente 
uma equipe de profissionais responsável pela manutenção dos computadores móveis, en-
quanto que as outras duas não puderam sustentar o paradigma 1:1 por muito tempo. A 
importância de estudos dessa natureza, aplicados à prática docente na Educação Básica, 
reside no fato não apenas de descrever processos e revelar fatores positivos e negativos 
de projetos e programas governamentais, mas principalmente para abrir caminhos, revelar 
possibilidades e lançar novos olhares sobre o uso pedagógico das TDIC. 

3 Dos oito docentes que aderiram à pesquisa, apenas cinco chegaram ao final, por questões pessoais ou por terem 
sido descartados do corpus de análise devido ao não-uso dos computadores móveis em todas as aulas, como 
acordado com a pesquisadora.
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A LEITURA LITERÁRIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UM MAPEAMENTO 
DOS ESPAÇOS E TEMPOS COLETIVOS NAS INSTITUIÇÕES DA REDE MU-
NICIPAL DE FLORIANÓPOLIS (SC)
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RESUMO

A presente pesquisa teve como objetivo mapear os espaços e tempos coletivos de leitura 
literária nas instituições de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis 
(SC). Este estudo buscou contribuir para as reflexões sobre a leitura literária como potencia-
lizadora da formação leitora e inserção da criança na cultura letrada. Para isso, realizamos 
uma pesquisa quantitativa e qualitativa que se efetivou no mapeamento por meio do qual 
foram identificados quais são os espaços e tempos coletivos de leitura literária encontra-
dos em 71 instituições de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Florianópo-
lis. A análise dos dados foi efetivada a partir de cinco categorias, as quais, nos levaram a 
constatar que a maior parte das unidades possuem diferentes tempos e espaços coletivos 
de leitura literária, organizados e planejados pelos próprios professores(as) e demais fun-
cionários da instituição, considerando que não existe biblioteca em todas as instituições. 
Dessa forma, concluímos que há profissionais preocupados com a formação dos pequenos 
leitores, realizando ações que incluem as crianças na cultura letrada. 

Palavras-chave: Espaço e tempo coletivo de leitura. Formação de crianças-leitoras. Leitura 
literária

 
Esta pesquisa se sustenta na ampliação dos estudos referentes às práticas dos(as) pro-

fessores(as) com crianças de 0 a 6 anos de idade no que diz respeito à formação literária, 
entendendo este público como sujeitos leitores. Partindo do pressuposto que a mediação 
dos(as) professores(as) é essencial para o desenvolvimento das crianças, enfatizamos que é 
imprescindível que a ação pedagógica voltada a elas na Educação Infantil não se constituía 
ao ensino de conteúdo, mas se constitua em uma prática pedagógica que tenha em aten-
ção às diferentes dimensões do desenvolvimento (intelectuais, expressivas, sociais, cultu-
rais, entre outras).

1 Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Catarina, linha de 
pesquisa Sujeitos, Processos Educativos e Docência(SUPED). Mestra em Educação pela Universidade Federal de San-
ta Catarina (UFSC). Integrante do Grupo de Pesquisa em Literatura Infantil e Juvenil e práticas de mediação literária 
(LITERALISE/UFSC). Professora auxiliar de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis (SC). 

2 Doutora em Linguística e Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Líder do Grupo de 
Pesquisa em Literatura Infantil e Juvenil e práticas de mediação literária (LITERALISE/UFSC). Professora da Univer-
sidade Federal de Santa Catarina (UFSC), atuando no Departamento de Metodologia de Ensino e no Programa de 
pós-graduação em educação.
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É preciso destacar que quando falamos em formar leitores na Educação Infantil, não 
estamos propondo que crianças de 0 a 63 anos de idade possuam habilidades de codifica-
ção e decodificação do código gráfico, mas, sim, que desenvolvam um grau de letramento 
e uma proximidade com a cultura escrita. Partindo dessa perspectiva, entendemos o le-
tramento como um processo “que tem início quando a criança começa a conviver com as 
diferentes manifestações da escrita na sociedade (...) e se prolonga por toda a vida, com 
crescente possibilidade de participação nas práticas sociais que envolvem a língua escrita” 
(VAL, 2006, p. 19). Portanto, a criança pode vivenciar práticas de letramento sem ser alfa-
betizada, e para que ocorram essas práticas é importante que sejam inseridas no dia a dia 
das crianças propostas que envolvam os usos sociais de leitura e escrita. No entanto, não 
podemos dissociar o letramento da alfabetização, pois ambos caminham juntos. 

Inserir a cultura letrada no cotidiano das crianças que frequentam a Educação Infantil 
por meio de práticas sociais de leitura e escrita como a leitura de diferentes tipos de tex-
tos (jornais, panfletos, revistas, livros infantis), assim como aproximar a criança da litera-
tura apresentando-a de forma lúdica propiciam a entrada da criança ao mundo letrado, e 
consequentemente a descoberta da função social da leitura. É dessa forma que se inicia a 
formação do pequeno leitor, contribuindo para o gosto pela leitura e pela literatura em si.

Sendo assim, este trabalho teve como objetivo mapear os espaços e tempos coletivos 
de leitura nas instituições de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Florianó-
polis (SC). Para isso buscamos compreender quais são os tempos e espaços e materiais 
disponíveis para a prática literária; analisar o tempo e o espaço proposto para a inserção no 
mundo letrado das crianças que frequentam as instituições da Rede Municipal de Ensino 
de Florianópolis; perceber as estratégias e os recursos que são utilizados com as crianças 
para a formação de leitores; e analisar como os(as) profissionais responsáveis pelo espaço e 
tempo promovem o interesse das crianças pequenas pela leitura.

As discussões apresentadas na pesquisa dialogaram com alguns estudiosos como 
Magda Soares (2004; 2008; 2009), Luiz Percival Leme Britto (2005), Suely Amaral Mello 
(2010; 2012) e Mônica Correia Baptista (2010a; 2013) no que diz respeito ao letramento e 
alfabetização; Rildo Cosson (2006; 2009), Eliane Santana Dias Debus (2006; 2010) e Flávio 
Pereira Camargo (2010) na discussão sobre letramento literário e leitura literária; Rosa Batis-
ta (1998; 2001) e Maria da Graça Souza Horn (2007) no que se refere à organização do tem-
po e espaço na Educação Infantil; Mônica Correia Baptista (2012; 2010b) e Yolanda Reyes 
(2010) nas discussões sobre leitura literária na primeira infância; e Eloisa Acires Candal Ro-
cha (2008) no que se relaciona à criança e infância, entre outros estudiosos e documentos 
de referência da Educação Infantil

Para desenvolver o estudo aqui proposto seguimos um percurso quantitativo e qualita-
tivo, o qual se efetiva no mapeamento realizado para levantar quais são os espaços coletivos 
de leitura literária encontrados em instituições de Educação infantil da Prefeitura Municipal 
de Florianópolis (PMF). Estas instituições são consideradas referência na Educação Infantil de 
Santa Catarina, por este motivo as selecionamos para a realização desta pesquisa.

3 Apesar de os documentos oficiais se referirem às instituições de Educação Infantil como instituições que educam 
e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade, defendemos que esta etapa compreende de 0 a 6 anos, pois a Edu-
cação Infantil atende a crianças com 6 anos, como destaca as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil (2010): “As crianças que completam 6 anos após o dia 31 de março devem ser matriculadas na Educação 
Infantil”(BRASIL, 2010, p15).
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A pesquisa teve início com o levantamento das unidades de Educação infantil atendi-
das pela PMF, a qual possui um total de 104 unidades, sendo 54 são creches, 16 instituições 
conveniadas e 34 NEI’s, sendo 10 NEI’s vinculados. Portanto, reduzimos nosso campo de 
pesquisa para 78 unidades, retirando as 16 conveniadas e os 10 NEI’s Vinculados, dessas 71 
unidades aceitaram participar da pesquisa. A segunda etapa da pesquisa se constituiu por 
meio do encaminhamento de questionários para as instituições de Educação Infantil da 
PMF, com o intuito de responder questões sobre os tempos e espaços coletivos de leitura 
literária. O encaminhamento dos questionários enviados às instituições iniciou em junho 
de 2015, finalizando em dezembro de 2015. O questionário proporcionou saber quais uni-
dades possuem tempos e espaços coletivos de leitura literária, bem como compreender 
muitas questões que rodeiam estes tempos e espaços. 

Para a análise dos questionários utilizamos como instrumento metodológico um dos 
métodos de análise de conteúdo defendida por Laurence Bardin (2011), como “uma ope-
ração de classificação de elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação e, em 
seguida, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente 
definidos (p. 147)”; e tem como principal objetivo “fornecer a condensação, uma represen-
tação simplificada dos dados brutos” (p. 148, 149). Portanto, as categorias selecionadas fo-
ram: a) Os espaços diferenciados; b) Os(as) professores(as) responsáveis; c) O acervo; d) O 
planejamento; e e) Os Espaços coletivos de leitura literária.

 Quando pensamos na formação dos pequenos leitores, é essencial refletirmos so-
bre o espaço e tempo disponíveis/selecionados para as ações pedagógicas que envolvem a 
leitura e a literatura, tendo em vista que estes também são mediadores das ações de leitura. 
Assim como, localizamos instituições públicas realizando um trabalho de qualidade, no que 
se refere a formação dos pequenos sujeitos. Na primeira categoria - Os espaços diferencia-
dos - conhecemos novos tempos e espaços coletivos de leitura literária, conhecidos pelos 
mais diferenciados nomes, organizados e planejados pelos(a) próprios(a) professores(as) 
e demais funcionários da instituição como uma alternativa para as unidades que não dis-
põem de uma biblioteca, bem como aquelas que já possuem bibliotecas, mas também 
utilizam de outros tempos/espaços para ações pedagógicas e projetos coletivos de leitura. 
Os espaços e tempos coletivos de leitura literária são nomeados pelas unidades como: bi-
blioteca, brinquedoteca, cantinho de leitura, sala de vídeo, cantinho de leitura no refeitório, 
sala alternativa, biblioteca itinerante, Gibiteca, biblioteca ambulante, sala da imaginação, 
sala multiuso, biblioteca no hall de entrada, carro de livros e sala de literatura. Apesar de 
não sabermos como surgiram e funcionam todos esses tempos/espaços, ações e projetos, 
conseguimos conhecê-los, pelo menos em parte, por meio dos comentários e depoimen-
tos coletados através dos questionários e e-mails. Diante disso, percebemos como temos 
profissionais preocupados em aproximar as crianças da cultura letrada participando ativa-
mente da formação dos pequenos leitores, inventando e reinventando novas possibilida-
des a cada dia.

 Entretanto, o que nos chama atenção é a falta de profissionais qualificados que 
fiquem responsáveis unicamente por estes tempos/espaços, discutido na segunda cate-
goria, os professores(as) responsáveis. Mesmo as instituições que já possuem biblioteca não 
dispõem de um(a) bibliotecário(a) responsável por esse tempo e espaço, o que nos leva 
a pensar o quanto a presença de um(a) professor(a) responsável ou bibliotecário(a) dei-
xaria as propostas relacionadas à cultura letrada, assim como a organização dos tempos/
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espaços mais enriquecidas. Algumas unidades possuem profissionais readaptados(as) que 
se prontificam a cuidar e organizar esses tempos/espaços, mas que nem sempre recebem 
formação adequada para lidar com essas propostas. Além disso, temos unidades que não 
dispõem de um(a) profissional readaptado(a) para auxiliar nesses projetos. Portanto, o por-
quê de as bibliotecas na Educação infantil não possuir um profissional responsável, ainda é 
um questionamento não respondido nesta pesquisa, tendo em vista que as instituições de 
Ensino Fundamental possuem um(a) bibliotecário(a) contratado(a) por concurso público.

Na terceira categoria - o acervo- refletimos sobre o acesso das crianças ao acervo nas 
unidades, e de que modo são adquiridos os livros literários disponíveis neste espaço/tem-
po. Defendemos a importância do contato da criança com o livro, sem a preocupação de 
sujá-los ou rasgá-los, tendo em vista que isso permite que a criança compreenda a função 
social do livro e como conservá-lo, ou seja, privarmos a criança do encontro com o livro é 
não oportunizar esse aprendizado. Portanto o acervo necessita estar ao alcance da criança, 
para a sua autonomia quanto à escolha de leitura, podendo escutar, tocar, sentir, cheirar, 
degustar, realizando a sua leitura ficcional (DEBUS, 2006). Partimos da ideia de que a crian-
ça, mesmo não lendo o código gráfico, já está em práticas sociais de leitura. 

Quando falamos em um tempo e espaço coletivo de leitura literária nas instituições 
de Educação Infantil, estamos nos preocupando com a formação dos pequenos leitores 
desde os primeiros anos de vida, e que bom se assim pudesse ser, contando sempre com 
um investimento no que se refere ao profissional responsável, acervo e tudo que engloba a 
organização deste tempo e espaço. No entanto, precisamos ter claro que o(a) professor(a), 
o registro, o planejamento e a organização destes momentos são tão importantes quanto 
qualquer um dos investimentos iniciais, pois eles serão os mediadores desta ação, funda-
mentais para esta formação leitora. A importância destes quatro elementos essenciais foi 
um dos pontos que se destacaram na quarta categoria - o planejamento - pois mesmo sem 
possuírem o tempo e espaço dentro de suas unidades, tivemos professores(as) que con-
seguiram propor os momentos de leitura literária e aproximação da cultura letrada, assim 
como, instituições que se mobilizaram para juntos construir este tempo e espaço coletivo 
de leitura literária, mesmo sem um investimento inicial. Sendo assim, ficou claro a preo-
cupação dos(as) professores(as) em desenvolver o interesse das crianças pequenas para a 
leitura literária, demonstrando que consideram as práticas com leitura literária tão impor-
tante quanto às demais e contribuindo com a formação do leitor, mediando este processo. 
Entendemos que ser professor(a) na Educação Infantil é também preocupar-se com a for-
mação dos pequenos leitores, com intencionalidade e qualidade em suas ações, para atrair 
cada vez mais a atenção das crianças, bem como preocupar-se com a estética e organiza-
ção dos tempos e espaços, proporcionando autonomia, interação, atenção, imaginação, 
entre outras possibilidades presentes no dia a dia, ampliando as vivências e experiências 
das crianças.

Outra questão a ser pensada seria a formação inicial/continuada dos(as) professo-
res(as) no que diz respeito à cultura letrada e à aproximação com a literatura, auxiliando na 
formação dos pequenos leitores. Apesar de não termos dados concretos por falta de inves-
tigação referente à formação inicial dos professores e/ou últimos cursos de formação con-
tinuada da Rede Municipal de Florianópolis no âmbito da literatura infantil, o depoimento 
de alguns(mas) professores(as) leva a crer que esta formação ainda é muito fragilizada e 
requer constantes discussões.
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Por fim, na última categoria - Os Espaços coletivos de leitura literária – apresentamos 
o mapeamento realizado. Ao finalizar o mapeamento nos surpreendeu a quantidade de 
instituições que possuem biblioteca, pois no início da pesquisa acreditávamos que encon-
traríamos espaços coletivos de leitura literária dos mais diferenciados tipos, construídos pe-
los(as) próprios(as) professores(as) como recurso para propostas que incluíssem as crianças 
na cultura letrada, tentando suprir a falta de uma biblioteca. No entanto, descobrimos que 
apesar de não ser um número suficiente, por acreditarmos que todas as unidades deveriam 
ter uma biblioteca, 25 é um número considerável de bibliotecas nas unidades de Educação 
Infantil da PMF, bem como 32 unidades com tempos e espaços diferenciados torna-se um 
grande número de unidades engajadas e preocupadas com a formação dos pequenos lei-
tores, quando comparado com a minoria que não disponibiliza de nenhum tempo/espaço 
voltado à leitura literária.

Perrotti (2015, p. 103) nos auxilia na reflexão sobre continuarmos buscando uma edu-
cação infantil de qualidade, principalmente quando se refere à formação dos pequenos lei-
tores. Para o autor, “O tempo confirma a importância de continuar apostando na formação 
de leitores, mesmo se as dificuldades para tanto continuem grandes [...] Daí a importância 
maior de continuarmos buscando compreensões essenciais a tal empreendimento”, pois 
essas compreensões trazem consequências teóricas e práticas.

Seguindo essa linha de pensamento, acreditamos na formação dos pequenos lei-
tores, e mesmo que as dificuldades apareçam, continuamos buscando compreender 
e colaborar com estas questões. Esperamos que esse mapeamento auxilie nas discus-
sões referentes à formação de leitores nas unidades de Educação Infantil, bem como na 
construção, reforma e ampliação das próximas unidades para que sejam construídos 
espaços coletivos de leitura literária. Também acreditamos na importância da contrata-
ção de professores(as) ou bibliotecários(as) responsáveis por esses tempos e espaços, 
e na formação dos(as) professores(as) relacionada à leitura literária e à construção de 
projetos que envolvam a criança com a literatura, pensando na formação dos pequenos 
leitores. 

Para finalizar, acreditamos que as discussões em diálogo com os estudiosos que sus-
tentaram esta pesquisa nos mostraram o quando a literatura no cotidiano das crianças se 
torna importante no que diz respeito à formação de leitores, no amadurecimento das crian-
ças, nas habilidades conquistadas e nas experiências vivenciadas, por meio desta aproxi-
mação. Por este fator acreditamos na importância de tempos e espaços coletivos de leitura 
literária pensados e construídos com e para as crianças na Educação Infantil
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RESUMO

Esta pesquisa de mestrado, caracterizada metodologicamente como um estudo de caso, teve 
como objetivo analisar a política nacional de educação integral e sua tradução nas redes mu-
nicipais de ensino catarinenses no âmbito do Ensino Fundamental. A abordagem epistemo-
lógica ancorou-se no “ciclo de políticas” proposto por Stephen J. BALL e seus colaboradores. 
Os procedimentos metodológicos envolveram o estado da arte sobre a temática, a pesquisa 
bibliográfica e documental e a realização de entrevistas com gestores das redes pesquisadas. 
O estudo foi financiado com uma bolsa de mestrado, com recursos do OBEDUC/CAPES no 
âmbito do subprojeto do projeto “Tablets, computadores e laptops: análise sobre políticas, 
infraestrutura e aspectos pedagógicos da inserção de novas tecnologias na escola”, vinculado 
ao grupo OPE (PPGE/FAED/UDESC), no âmbito da linha de pesquisa Educação, Comunicação 
e Tecnologia. Como resultados da investigação, evidenciamos que a jornada em tempo inte-
gral é oferecida em 52,54% das redes municipais catarinenses, onde são atendidos no ensino 
fundamental 11,45% dos estudantes matriculados. Na oferta da jornada em tempo integral 
nas redes pesquisadas, identificamos a combinação de ações que derivam de propostas 
locais e das diretrizes do Programa Mais Educação. Espaços escolares, comunitários ou em 
ONG foram mobilizados, revelando a proliferação das parcerias público-privadas no campo 
educacional. Neste cenário, novos atores têm adentrado na oferta da escolarização, com forte 
influência do corolário da performatividade e da governança. Sobre o financiamento da po-
lítica analisada constatamos a sua precariedade e a necessidade da redefinição do atual mo-
delo do pacto federativo e do sistema de financiamento do Ensino Fundamental brasileiro.

Palavras-chave: Políticas Educacionais. Jornada em Tempo Integral. Ciclo de Políticas. Edu-
cação integral.
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Esta pesquisa, de abordagem “qualitativa” (GATTI, 2001), caracterizou-se metodolo-
gicamente como “estudo de caso” (YIN, 2001). Como procedimentos metodológicos, con-
siderando o objeto de estudo e seu objetivo central, realizamos o “estado da arte” (ROMA-
NOWSKI; ENS, 2006), a “pesquisa bibliográfica e documental” (SÁ-SILVA; ALMEIDA; GUIDANI, 
2009) e “entrevistas semiestruturadas” (YIN, 2001). O objeto da pesquisa foi a política de 
educação integral no Ensino Fundamental brasileiro. Os lugares da pesquisa foram as redes 
municipais de ensino de Florianópolis, Itajaí e Rio do Sul, todas no território catarinense. Os 
sujeitos da pesquisa foram os gestores das secretarias de educação das respectivas redes.  
O objetivo central foi investigar no contexto da prática como as redes municipais de ensino 
vêm promovendo a jornada escolar em tempo integral para os estudantes do Ensino Fun-
damental a partir da política nacional de educação integral. Como objetivos específicos, 
buscamos: a) mapear as redes municipais de ensino catarinenses que oferecem a jornada 
em tempo integral no ensino fundamental; b) analisar como a organização dos tempos e 
espaços educativos vem sendo desenvolvida para a oferta da jornada em tempo integral; c) 
identificar as formas de financiamento da política de jornada em tempo integral; e d) iden-
tificar nas propostas de jornada em tempo integral nas redes municipais de ensino pesqui-
sadas quem são os estudantes atendidos e quem são as atores envolvidos na sua execução.

Nesta investigação, adotamos a abordagem do “ciclo de políticos” (BALL; BOWE; GOLD, 
1992, BALL, 1994, 2001, 2005, 2014, BALL; MAINARDES, 2014) como abordagem analítica 
das políticas educacionais. Nesta perspectiva, as políticas são concebidas não como pro-
cessos lineares, fixos, imutáveis ou que são simplesmente implementadas no contexto da 
prática, mas que se configuram como um continuum. Desse modo, as políticas estão sujei-
tas às traduções e (re)interpretações pelos atores envolvidos, onde processos de aceitação 
e resistência se aninham, configurando um complexo jogo político que envolve relações de 
poder onde se entrelaçam determinantes globais e locais. A partir dos contextos de aná-
lise propostos no ciclo de políticas foi possível estabelecermos um itinerário analítico que 
privilegiou o olhar sobre os atores envolvidos e suas influências (interesses e concepções) 
na produção dos textos políticos, assim como, na tradução destes textos no contexto da 
prática, vislumbrando as estratégias políticas adotadas e os efeitos alcançados. 

Para desenvolver o estudo, inicialmente realizamos o estado da arte sobre a temática 
da educação integral e da jornada em tempo integral. Com isso, percebemos que a ques-
tão da jornada em tempo integral tem sido objeto de múltiplos olhares que em comum 
comportam a ideia de que a educação integral é um ideal a ser perseguido e efetivado no 
contexto da prática para a consolidação de uma escola pública gratuita, universal, laica, 
democrática e de qualidade social onde a ampliação da jornada escolar se revela uma es-
tratégia política de primordial importância. Neste caso, os estudos de Cavaliere (2002, 2007 
e 2009) foram considerados estratégicos e relevantes para definir as lentes de análise so-
bre o objeto investigado. Concernente à educação integral, evidenciamos que esta é uma 
questão que tem sido recorrente na história da educação, perpassando diferentes lugares 
e tempos históricos e, como tal, comportando concepções próprias que, em linhas gerais, 
configura-se como um ideal humanístico que tem almejado o desenvolvimento integral 
dos indivíduos como condição sine qua non para uma vida plena, justa e emancipada.  No 
Brasil, a educação integral e a jornada escolar em tempo integral tiveram nas experiências 
das escolas-classe e escola-parque de Anísio Teixeira, a partir da década de 1950, e nos 
CIEP inspirados em Darcy Ribeiro, na década de 1980, as manifestações mais contundentes 
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para lograr tal intento, as quais inspiraram diversas outras experiências nas redes estaduais 
e municipais brasileiras, assim como, na própria concepção do Programa Mais Educação. 

Contudo, a análise da política de jornada escolar em tempo integral no contexto da 
prática revelou seu caráter não-universalizador, na medida em que estava dirigida para um 
universo restrito de estudantes  e de escolas, o que de acordo com Fanfani (2015), permite 
inferir o seu “caráter compensatório”, situação marcante em toda a América Latina. Ade-
mais, neste cenário político, foi possível categorizar a política de jornada em tempo integral 
na “terceira geração da escolarização” como argumenta Boto (2005).

Através da pesquisa, constatamos que a gestão democrática preconizada na década 
de 1980 sofreu uma inflexão de tal forma que a descentralização, a autonomia escolar e a 
participação na escolarização têm sido largamente utilizadas para ocultar a desresponsabi-
lização governamental diante do quadro educacional brasileiro, como apontam os estudos 
de Adrião e Peroni (2009). Neste sentido, a incorporação do princípio da “governança” na 
reorganização do Estado foi evidenciada, com suas respectivas tecnologias e ideias de “per-
formatividade”, “gerencialismo”, “liderança” e “empreendedorismo” (BALL 2001, 2005, 2014), 
revelando, assim, a “reforma institucional e educacional” (BALL; MAINARDES, 2011) em cur-
so na atualidade, marcadamente assentada na lógica do mercado e na preservação dos 
interesses das elites capitalistas . No conjunto, estas tecnologias e ideias operam sob uma 
lógica que tem se centrado no fortalecimento da cultura de resultados onde o economicis-
mo, o pragmatismo e o instrumentalismo no campo da educação são hipervalorizadas, tal 
como constatado de forma cabal na análise das diretrizes e orientações do Programa Mais 
Educação, principal estratégia política adotada pelo governo federal para a indução da po-
lítica de jornada em tempo integral no Ensino Fundamental brasileiro e que ressoou na sua 
tradução e execução no âmbito das três redes municipais de ensino pesquisadas.

No mapeamento das redes municipais de ensino catarinenses que oferecem a jor-
nada em tempo integral, constatamos que do universo de 295 redes existentes, 150 delas 
ofereciam a jornada em tempo integral o que corresponde a 54,54%. Nestes casos, 122 
municípios ofertavam a jornada escolar em tempo integral em percentual inferior a 25% 
dos estudantes matriculados – percentual este previsto como mínimo na meta 6 do PNE 
– 2014/2024 (BRASIL, 2014) a ser alcançada até 2024 - e 33 redes municipais já ofereciam 
a jornada em tempo integral igual ou superior a 25% dos estudantes matriculados.  Evi-
denciamos, ainda, que a oferta da jornada em tempo integral estava com maior concentra-
ção de atendimento nos anos iniciais do Ensino Fundamental, com 13,01% dos estudantes 
atendidos, sendo que nos anos finais o percentual de atendimento era de 8,54% seguindo 
a mesma tendência observada na oferta se compararmos às demais redes municipais de 
ensino brasileiras. Desse modo, nos anos iniciais e finais do ensino fundamental nas redes 
municipais de ensino catarinenses, no ano de 2015, foram atendidos em jornada de tempo 
integral 11,45% dos estudantes matriculados, um dado relativamente aquém do compara-
do com a média nacional que era de 33,03%. 

Atinente às formas de organização da ampliação da jornada escolar previstas nos tex-
tos políticos nacionais foi possível identificar duas possibilidades: 1) a jornada em tempo 
integral ser oferecida exclusivamente nas escolas, agregando-se outros espaços como visi-
tas a museus, cinema e outros espaços culturais, sob a constante supervisão escolar; e 2) a 
jornada em tempo integral ser oferecida em múltiplos espaços, além da escola, vinculando 
essa perspectiva ao movimento das Cidades Educadoras. Assim, por meio da primeira pos-
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sibilidade elencada, foi possível identificar no contexto da prática das redes municipais de 
ensino de Itajaí e Rio do Sul, que novos atores estão sendo incluídos em seus quadros de 
carreira para a execução da política de jornada escolar em tempo integral e a promoção da 
educação integral. No que se refere à segunda possibilidade identificada, verificamos que 
através dela vem sendo celebradas parcerias público-privadas que explicitam o fato de que 
o setor público e o setor privado vêm disputando o fundo público para promover a expan-
são da oferta à escolarização em jornada de tempo integral como é o caso dos convênios 
com ONG. Na segunda possibilidade, ainda, evidenciamos que, comumente, o viés assis-
tencial e complementar vem se confundindo com a dimensão educacional, gerando efeitos 
nocivos no papel político da escola e na identidade dos profissionais da educação, produ-
zindo a “dispersão” e a “fragmentação do significado de identidade”, tanto no que se refere 
à soberania do Estado como na autonomia dos sujeitos, como destaca Allemand (2014). 
Desse modo, vem se debilitando os sentidos que davam significação e pertencimento às 
instituições, aos estudantes e seus profissionais da educação. Nessa tessitura, como aponta 
Ball (2001), as relações profissionais no campo da educação vêm se esvaziando de solidarie-
dade e reflexão e são cada vez mais guiadas por indicadores de resultados numéricos que 
pressionam o desempenho, desfocando nas práticas curriculares o papel político da escola 
como tempo-espaço de formação cidadã. 

Concernente à composição do tempo que configura a jornada em tempo integral no 
contexto da prática das redes pesquisadas, evidenciamos que a jornada em tempo integral 
é de sete horas diárias, quando estão em curso as atividades do Programa Mais Educação, 
e de até nove horas diárias quando estão em curso as atividades concebidas a partir das 
propostas locais. Além disso, nas três redes pesquisadas constatamos que a organização 
da jornada em tempo integral é preponderantemente no regime de turno e contraturno, 
excetuando-se o caso da experiência que vinha sendo desenvolvida na rede municipal de 
ensino de Rio do Sul, através projeto institucional “Escolas Modelo de Tempo Integral” que 
são organizadas no regime de turno único. 

Na organização das práticas curriculares na jornada escolar em tempo integral, con-
forme proposto nos documentos políticos nacionais e locais e os apontamentos nas entre-
vistas com os gestores locais, foi possível perceber que a pesquisa tem sido considerada um 
princípio educativo, buscando estabelecer o diálogo intercultural, aproximando no currícu-
lo escolar os conhecimentos escolares e os saberes comunitários, e em decorrência disso, 
promovendo a aproximação entre as escolas e as comunidades como condição seminal 
para a promoção da educação integral dos estudantes, alinhando-se às perspectivas defen-
didas por Moreira (2011), Arroyo (2012) e  Fanfani (2015), revelando uma singular potência 
em qualificar e inovar o processo de escolarização.

Referente ao financiamento da política de jornada em tempo integral, mapeamos 
que eram mobilizados recursos oriundos do Fundeb, do salário-educação, do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e do PDDE Mais Educação, todos repassados pelo 
governo federal, segundo o ordenamento legal, somando-se ainda a este montante os re-
cursos financeiros próprios dos municípios pesquisados. Foi revelador o fato de que em 
nenhuma das três redes municipais de ensino pesquisadas há um programa orçamentário 
com rubrica própria para esse fim, pois estão pulverizados nos programas da manuten-
ção e expansão das respectivas redes. Disto derivou a impossibilidade de identificar com 
exatidão os fundos públicos dirigidos à política em tela e um aspecto preocupante para 
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os gestores locais que ficam fragilizados em planejar e acompanhar as respectivas ações 
no âmbito das suas redes e, portanto, a mercê das decisões dos setores responsáveis pela 
administração financeira local. Apesar disso, constatamos nas entrevistas com os gestores 
locais que as fontes de financiamento existentes para a execução da política de jornada em 
tempo integral são insuficientes para alavancar as ações político-pedagógicas necessárias, 
o que nos permitiu observar que se persistir esta conjuntura de financiamento, o alcance 
da meta 6 estabelecida no PNE (2014-2024) poderá ser prejudicada no âmbito do território 
brasileiro. 

Por fim, a investigação descortinou o desafio de que gestores educacionais, pesqui-
sadores, profissionais da educação e outros atores dedicados ao campo das políticas edu-
cacionais precisarão ensejar lutas por novos ordenamentos políticos, pedagógicos, insti-
tucionais, jurídicos e financeiros para que efetivamente a educação integral e a jornada 
escolar em tempo integral no ensino fundamental possam assumir a sua potência em favor 
da formação integral dos estudantes e da promoção da emancipação humana, da justiça 
social e da democracia no Brasil.
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TAREFAS COMUNICATIVAS NA EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS NOS ANOS 
INICIAIS 

Wagner Ferreira Angelo, Me.1 

Maria Laura Pozzobon Spengler, Dra.2

RESUMO

Apesar de sua compreensão enquanto um artefato contextual e culturalmente determina-
do (SOARES, 2017), o letramento pode ser trabalhado na escola de modo mecânico, pela 
exposição de estruturas engessadas e desarticulado com a prática de seu uso pelo público 
ao qual se destina seu aprendizado. Contudo, novas formas de se trabalhar com letramento 
de crianças partem de um princípio menos rígido de educação, como no caso de práticas 
pedagógicas que adotem a tarefa comunicativa para letrar (ANGELO, 2018). Com base na 
problemática apresentada, este trabalho objetiva ressignificar a concepção docente sobre o 
termo tarefa e sua implicação nas práticas pedagógicas voltadas ao letramento de crianças 
nos Anos Iniciais. Para tanto, propõe-se uma reflexão sobre uma forma tradicional e outra 
apoiada em tarefas para letrar (ANGELO, 2018). Pensar sobre o aprendizado e uso dos textos 
oral e escrito contextualmente situados é elevar os níveis de letramento, de participação ci-
dadão (FLORIANÓPOLIS, 2015) e, portanto, urgente e necessário na Educação Básica local.
 
Palavras-chave: Tarefa comunicativa. Letramento. Anos Iniciais.

Ao pensarmos na educação básica de nove anos, recorrentemente, somos conduzi-
dos a refletir a respeito do público que a compõe. Em especial e especificamente nos cinco 
primeiros anos do período escolar fundamental, observamos salas de aula com meninos 
e meninas na maioria das vezes com pouca distinção entre a faixa etária, mas, por serem 
crianças, conforme defendido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 
(2010), com características individuais próprias e compositoras de suas diferentes infâncias. 
São, portanto, os Anos Iniciais uma fase de intensa atenção no tocante à aprendizagem 
e ao desenvolvimento pleno desses estudantes, especialmente por terem de lidar desde 
o primeiro Ano com o processo de aprendizagem da leitura e da escrita e de seus usos 
situados.

1  Possui graduação em Letras, com habilitação em língua inglesa. Mestre em linguística pela UFSC, também pos-
sui Especialização em Alfabetização e Letramentos pelo IFC-Camboriú. É graduando no curso de Pedagogia na 
UDESC e doutorando no PPGE-UFSC. Atua na área da Educação, com ênfase no ensino-aprendizagem de língua 
materna e estrangeira. Contato: w.angelo@hotmail.com.

2  Pedagoga pela Fundação Universidade Regional de Blumenau, especialista em Gestão Escolar e Interdisciplina-
ridade, pela Faculdade de Joinville e especialista em Psicopatologia da Infância e Adolescência pela SOCIESC. 
Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem da Universidade do Sul de Santa Catarina. 
Doutora em Educação pela UFSC. Contato: entreaspas.educultura@gmail.com.
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Reconhecemos que o processo de aprender a ler e a escrever envolvem característi-
cas específicas que enfocam o domínio “[...] do sistema convencional de escrita” alfabética 
(SORES, 2004, p. 97) com base na relação entre decodificação fonológica, consciência fo-
nêmica e princípio alfabético (GODOY; PINHEIRO, 2013). Porém, paralelamente a esse pro-
cesso, também acontece o de letramento que, grosso modo, é reconhecido pelas funções 
e valores socialmente situados e atribuídos aos usos dos gêneros textuais orais e escritos 
(SOARES, 2017). O letramento é aprendido desde o momento em que meninas e meninos 
iniciam interações as mais diversas com os seus interlocutores nos espaços por onde circu-
lam diariamente. Contudo, é na educação básica, cuja preocupação prevê uma formação 
cidadã crítica, autônoma, atuante (BRASIL, 1997) e criativa com vistas ao alcance de habili-
dades e competências (BRASIL, 2017), que a aprendizagem tanto das estruturas dos gêne-
ros textuais quanto dos seus usos contextualizados são formalmente ensinados.

Advenha de uma perspectiva mais prescritiva, como no caso da Base Nacional Co-
mum Curricular - BNCC, ou, em contrapartida, mais descritiva, em se tratando dos Parâme-
tros Curriculares Nacionais - PCNs (FRANGELLA e DIAS, 2018), a preocupação com o proces-
so de ensino-aprendizagem do letramento para crianças inseridas no ambiente escolar é 
inquestionável. Para além da base documental legal norteadora das práticas pedagógicas, 
a exemplo das mencionadas anteriormente, professoras e professores podem adotar dife-
rentes técnicas de letramento de modo a contemplar o processo de ensinar e de aprender 
os usos textuais situados no ensino regular para crianças.

Usualmente, são adotadas diferentes perspectivas para letrar nos Anos Finais do Ensino 
Fundamental - mas que de mesmo modo são utilizadas no decorrer dos anos nos Anos Iniciais 
-, sendo uma delas, por nós denominada, de tradicional (menos centrada no aprendiz, com 
maior foco no docente e na técnica em si) e outras não tradicional (mais abertas, centradas 
no aprendiz e em sua participação ativa no processo de aprendizagem). Em relação à primeira 
perspectiva, ela se liga à prática convencionada de trabalho com gêneros textuais sustentada 
tradicionalmente por muitas escolas (KLEIMEN, 2004), que pode abranger desde a exposição – 
e consequente memorização – de estruturas componentes de determinados gêneros textuais 
por crianças a eles expostas, bem como ao trabalho limitado com uma seleção de gêneros tidos 
como próprios do universo escolar (e público infantil), como a carta, o conto, a música, dentre 
outros. Além dessa perspectiva de letramento, outra forma mais aberta de trabalho com le-
tramento pode ser identificada em algumas escolas, como, por exemplo, a partir da utilização 
de Sequências Didáticas (DOLZ, NOVERRA e SCHNEUWLEY, 2004), compreendidas como um 
conjunto de etapas a serem trabalhadas sistematicamente com as crianças de modo a condu-
zi-las à compreensão e à formulação de um gênero textual específico. Ainda em se tratando da 
perspectiva aberta3, e considerando diferentes possibilidades de trabalho alternativo às imposi-
ções unicamente estruturantes da educação, é possível adotar também a tarefa4 comunicativa 
ao conjunto de recursos pedagógicos para letrar crianças no contexto escolar (ANGELO, 2018).

3  Reforçamos que existem diferentes propostas para se trabalhar com letramento na educação básica e ressalta-
mos que a utilização das tarefas comunicativas por parte dos docentes não se sobrepõe a quaisquer uma dessas 
propostas distintas. O que está em discussão aqui é a apresentação de uma nova e não de uma melhor maneira 
de letrar em sala de aula.

4  A tarefa, inicialmente, foi desenvolvida para se trabalhar com o ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras, 
ganhando visibilidade e se difundindo conforme seus adeptos, docentes e estudiosos da área da linguagem, ao 
longo dos anos, reconheceram sua eficácia e expandiram os estudos a seu respeito por diversos países, incluindo 
o Brasil.
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Com base no diálogo anteriormente apresentado, intentamos, enquanto objetivo 
geral da presente pesquisa, ressignificar a concepção docente sobre o termo tarefa e sua 
implicação nas práticas pedagógicas voltadas ao letramento de crianças nos Anos Iniciais. 
Para tanto, buscamos realizar uma discussão teórica embasada em documentos científicos 
(LEITE e POSSA, 2013) que propiciem novas percepções a respeito do construto tarefa e de 
sua adoção em práticas pedagógicas voltadas ao letramento.

Afinal, o que é uma tarefa? A palavra tarefa é comumente reconhecida pela cultura es-
colar como sendo sinônimo de atividade, como indica Barbirato (2005), um exercício de classe 
ou ainda, de acordo com Xavier (2011), um exercício para casa. Aqui compreendemos tarefa 
como sendo um tipo de “[...] atividade comunicativa orientada por objetivos com um resultado 
específico, cuja ênfase está na troca de significados e não na produção de formas específicas 
da língua” (WILLIS, 1996, p. 36, destaque nosso), prevendo ainda “[...] a provisão de interações 
propositadas, atividades colaborativas e o desenvolvimento criativo e cognitivo do aprendiz.” 
(ANGELO, 2018, p. 02). Além disso, por ser uma atividade voltada para a produção de significa-
ção, ela estabelece relação com o mundo real do aprendiz (SKEHAN, 1998 apud LUCE, 2009). 
Assim sendo, uma tarefa para letrar precisa necessariamente considerar as experiências prévias 
da criança, em termos freirianos, o seu conhecimento de mundo (FREIRE, 2011), motivando-a 
a participar ativamente em uma prática de reflexão sobre o que já sabe de modo a construir 
conhecimentos novos a medida em que, por exemplo, barreiras linguísticas, de conteúdo e de 
configuração de um gênero textual surgirem, não lhe permitindo obter um desempenho satis-
fatório a respeito daquilo que quer expressar, como o quer expressar e por meio de qual gênero 
deseja (ou precisa) expressar. Esse trabalho reflexivo é encontrado nos PCNs (BRASIL, 1997) ao 
expressar como premente a adoção do esquema pedagógico Uso-Reflexão-Uso “[...] enquanto 
estratégia para a promoção de um aprendizado mais eficaz sobre a produção textual (oral e 
escrita)” (ANGELO, 2018, p. 14). Portanto, professoras e professores precisam estar atentos às 
decisões que tomam durante a elaboração do que pretendem como proposta de letramento, 
pois está em jogo as condições contextuais para a produção de uma tarefa com determinado 
grupos de estudantes, melhor qualificando-os, de crianças em processo de aprendizagem.

Um exemplo de tarefa para letrar pode ser referendado com base nos cartões do Jeito 
Catarinense de ser. Ao solicitar às crianças que elaborem seus próprios cartões (por meio 
de desenhos e ou textos escritos) sobre o jeito “certo” e ”errado” de se agir e comportar na 
sala de aula (ou na escola como um todo), o professor pode pensar com sua turma quais 
gêneros – como cartazes e panfletos – dariam o melhor visibilidade/suporte para suas pro-
duções escritas, mostrando que elas têm importância e sentido em serem feitas. A escolha 
se faria em comum acordo entre todos os integrantes da turma após debate e consenso 
coletivo, sendo necessária, durante a pré-produção até a produção final, a intervenção do 
professor5 na construção gradativa do documento com base nas características do gênero 

5  Destacamos veementemente a fundamental participação do professor enquanto responsável pelo suporte dis-
cente no desenvolvimento e cumprimento da tarefa proposta. Uma educação para o letramento por intermédio 
da tarefa não implica no abandono da criança à sua vontade absoluta em relação ao que fazer (pesquisar, ler, 
escrever, recortar uma revista, dialogar com os colegas etc.), pois essa atitude resultaria em um trabalho caótico. 
É primordial que o trajeto de construção de sentido sobre qual gênero utilizar, que escolhas linguísticas fazer, 
entre outras quesitos condutores à realização da tarefa, seja orientado. Trata-se de uma constante verificação do 
professor a respeito das escolhas, dificuldades e encaminhamentos dados pelos estudantes sobre a proposta 
de trabalho em progresso, pois, dessa verificação, diferentes rumos didáticos podem ser tomados pelo docente 
em sala de aula, tais como, explicações gramaticais, correções de vocabulário, organização de grupos, tempo 
estimado para determinada ação de pesquisa/debate etc.
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escolhido, aos poucos tomando forma a depender da reelaboração feita pelas crianças en-
tre aquilo que sabem e o que precisam saber para se chegar ao produto final. Em seguida, 
essa produção coletivamente elaborada - podendo também ser feita de maneira individual 
- pode ser fixada na parede/mural da sala de aula ou mesmo nos corredores da escola. Essa 
exposição, levando-se em consideração a participação motivada da criança, pode servir de 
incentivo para gerar novas produções escritas6, na medida em que outras turmas criem 
seus próprios cartazes e ampliem a discussão a ponto de se pensar em diferentes possibili-
dades de produções textuais específicas para determinada intenção comunicativa, como a 
inserção desses jeitos de agir/comportar do corpo discente no Projeto Político Pedagógico 
da instituição de educação básica.

Finalmente, de modo a tecer algumas considerações finais, esperamos ter contribuído 
com a compreensão do construto tarefa enquanto um recurso para letrar, além, claro, com 
a motivação para o surgimento de insights voltados ao desenvolvimento de propostas de 
letramento mais dinâmicas e significativas para as crianças em contexto escolar, bem como 
ter auxiliado “[...] pedagogas e pedagogos em sua responsabilidade em mediar o uso do ato 
de ler e de escrever” (ANGELO, 2018, p. 18). Faz-se necessário, assim, reconhecer o papel da 
criança em resgatar e atribuir sentidos inter-relacionando suas experiências prévias com as 
novas, levando-se em consideração as finalidades da escrita e a leitura.

Além disso, apesar de não compor o recorte do presente trabalho, cujo objetivo foi 
delimitado para tratar de elucidar o que viria a ser o construto tarefa e de como ele pode 
servir aos propósitos educacionais voltados ao letramento no ambiente escolar, chamamos 
a atenção para o fato de a tarefa estar contextualizada em um dinâmica pedagógica especí-
fica. Em outras palavras, ela pode ocorrer de duas formas: por meio do letramento baseado 
em tarefas - LBT (cujo ensino, e toda proposta curricular, se baseia prioritariamente no uso 
de tarefas para letrar) e daquele apoiado em tarefas - LAT (quando a prática pedagógica 
está amparada pela tarefa como prática complementar às demais atividades previamente 
planejadas para letrar). Não é possível descrever com maior detalhamento o LBT ou o LAT, 
pois essa ação já foi realizada por Angelo (2018). Todavia, deixamos explícita a necessidade 
de situar a apropriação da tarefa como componente curricular central ou complementar 
devido à distinção que ambas as apropriações de uso do construto apresentam, sendo, de 
igual modo, favorável, como disséramos, a um aprendizado, significativo pela participação 
direta da criança em seu processo de aprendizagem.

6  As produções escritas não necessariamente precisam ser determinadas pelos estudantes. O professor 
também pode eleger determinados gêneros textuais que motivem as crianças a refletirem sobre sua função e 
estruturação desde que, para tanto, elas enfoquem na produção de significado, de sentido. É possível que al-
gumas dessas crianças tenham estabelecido, por experiência em anos anteriores ou em seu leito familiar, maior 
familiaridade com determinados gêneros textuais escolares, mas faz parte de seu percurso formativo a retomada 
e o aprofundamento gradativo em relação a dado gênero. Assim, a tarefa para letrar pode ajudar os estudantes 
com distintos níveis de domínio - no trabalho coletivo de construção de sentido - a ampliar seus conhecimentos 
basilares em busca de maior compreensão e aprofundamento sobre o gênero estudado.
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 A INSERÇÃO NA RELAÇÃO EDUCATIVO-PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

Zoleima Pompeo Rodrigues, Me1

Prof. Orientador Kátia Adair Agostinho, Dra.2

RESUMO

Este trabalho traz reflexões decorrentes da pesquisa de Mestrado que teve como objetivo 
compreender as relações educativas pedagógicas na educação infantil no processo de in-
serção. O diálogo estabelecido na pesquisa parte da Pedagogia da Infância, principalmente 
estudos de Rocha (1999, 2013), Schmitt (2008, 2014), Mantovani e Terzi (1998) e Reis (2013) 
e, de uma interlocução disciplinar com os estudos sociológicos e filosóficos da Infância. 
Insere-se na perspectiva de um estudo etnográfico (SARMENTO, 2003; SILVA, 2004; FERREI-
RA, 2014), com observações registradas em diário de campo, fotografias e entrevistas com 
a professora de um agrupamento etário de 15 crianças de 2 a 3 anos da rede pública de 
Florianópolis. Dentre as questões levantadas destaca-se: o caráter relacional e interativo do 
processo de inserção; a heterogeneidade do agrupamento como imbricador e fomentador 
do início e/ou reatualização de relacionamentos; a importância da parceria com as famílias; 
a auscultação para os diferentes canais comunicacionais entre adultos e crianças; a relação 
afetivo-corpórea como elemento central e intensificador das aproximações; o caráter da 
docência como facilitador das relações; a compreensão do tempo de modo mais fluido, 
flexível, com gradação, tendo em vista as singularidades das crianças.  

Palavras-chave: Inserção. Relações sociais. Crianças. Famílias. 

A pesquisa em nível de Mestrado teve como objetivo central compreender as relações 
sociais estabelecidas durante inserção entre as crianças, suas famílias e a professor (a) ao 
ingressarem juntos num agrupamento coletivo de Educação Infantil no início do ano letivo, 
com atenção para as composições do agrupamento, tendo em vista as crianças que já pos-
suem uma experiência institucional coletiva e aquelas que ingressam pela primeira vez no 
contexto da educação infantil.  

Desta forma, para compreender os modos como ocorrem e iniciam as relações sociais 
na inserção o diálogo estabelecido na pesquisa parte da Pedagogia da Infância, principal-
mente estudos de ROCHA, 1999, 2013; SCHMITT, 2008, 2014; MANTOVANI e TERZI, 1998;  
 
 

1      Doutoranda do PPGE/UFSC. Professora de Educação Infantil Prefeitura Municipal de Florianópolis. 
    E-mail Zoleima.mbz@hotmail.com  

2  Professora do CED/MEN/PPGE/UFSC/ Coordenadora do NUPEIN/UFSC. E-mail  katia.ufsc@gmail.com
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hREIS, 2013 e, de uma interlocução disciplinar com os estudos sociológicos e filosóficos da 
infância (KOHAN, 2008), envolvendo de forma mais detida as contribuições da Sociologia 
da Infância, particularmente os estudos de CORSARO (2011). 

A fim de uma aproximação de forma intensa das ações, relações e manifestações co-
municativas das crianças entre si e com os adultos no processo de inserção, a pesquisa in-
sere-se na perspectiva de um estudo etnográfico (SARMENTO, 2003; SILVA, 2004; FERREIRA, 
2014), com observações registradas em diário de campo, fotografias e entrevistas com a 
professora do grupo, os quais resultaram em um acúmulo de dados que foram catalogados 
em unidades de análises e posteriormente categorizados em cinco categorias, a saber: Iní-
cio e (re) construção de relacionamentos: encontros e reencontros; Relações com/entre as 
crianças, suas famílias e professoras; Manifestações expressivas e comunicacionais; Hetero-
geneidade-singularidade: implicações pedagógicas; Espaço/Tempo/Materialidades. 

Na pesquisa, acompanhou-se os processos educativo-pedagógicos envolvendo 15 
crianças e sua professora, em um agrupamento etário de 2 a 3 anos nos primeiros meses do 
ano letivo de 2016 na Rede Municipal de Educação Infantil pública de Florianópolis com os 
seguintes objetivos específicos de pesquisa:

•  Analisar como ocorrem as relações sociais entre as crianças que já possuem uma 
experiência institucional coletiva e aquelas que ingressam pela primeira vez na uni-
dade educativa;

•  Conhecer a composição do agrupamento de crianças identificando a heterogenei-
dade dessa configuração e de que forma a mesma se apresenta nas relações sociais 
das e entre as mesmas em contextos e temporalidades coletivas;

•  Conhecer o planejamento da ação educativa para o processo de inserção; 
•  Identificar no planejamento da ação educativa como a composição heterogênea do 

grupo é considerada;
•  Compreender como e quais canais expressivos e comunicacionais das crianças entre 

si e com os adultos estão sendo acionados nas aproximações e início de relaciona-
mentos.

Das reflexões provenientes das categorias de análise destaco as considerações rele-
vantes nesta pesquisa e que contribuem para pensar o processo de inserção na educação 
infantil.    

Um dos primeiros desafios da pesquisa foi procurar compreender a historicidade do 
conceito inserção, especialmente pelo fato de que ao realizar o levantamento bibliográfico 
o uso ambivalente dos termos – inserção e adaptação - tornou importante fazer a esco-
lha de estabelecer distinções entre os termos. No levantamento foi possível constatar que 
nas pesquisas, ainda que muitas delas afirmassem a inserção, em algumas o termo adap-
tação aparecia no texto da pesquisa, indicando que a ambivalência do termo nas pesqui-
sas tornava indispensável aprofundá-los. Ao investigar a historicidade dos dois conceitos 
– adaptação e inserção – foi possível entender as distinções entre ambos, evidenciando a 
influência da Psicologia do Desenvolvimento na afirmação do conceito de adaptação e a 
influência de base social na concepção do ingresso das crianças pelo termo inserção. No 
exame da produção foi ainda possível constatar que o termo adaptação teve basicamente 
influência da Teoria do Apego e Base Segura de John Bowlby, e permitiu reconhecer aqui 
no Brasil a importância dos estudos e a tradição do grupo CINDEDI e do trabalho da pro-
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fessora e pesquisadora Maria Clotilde Rossetti-Ferreira, no pioneirismo e intensivos traba-
lhos de pesquisa envolvendo o período de ingresso e interações das crianças nas unidades 
educativas. Constatou-se, ainda, que se em um primeiro momento seus estudos estavam 
embasados na Teoria do Apego, aos poucos as pesquisas e estudos do grupo no campo 
empírico foram trazendo elementos que demonstravam uma complexidade imbricada de 
fatores, tanto de ordem biológica como socioeconômica e cultural.  Nomeada como Rede 
de Significações, os estudos partem do pressuposto que a criança ao ingressar na Educação 
Infantil amplia, mas também diversifica suas relações sociais por uma rede de significações, 
onde tanto adultos como as crianças desempenham um papel ativo. Isso representa uma 
mudança profunda de enfoque na concepção de criança, vista até então de forma passiva e 
isolada com relação ao adulto. Da aproximação com os estudos italianos, destaco a impor-
tante contribuição dos estudos de Susanna Mantovani e Nice Terzi (1998) ao se dedicarem 
a compreender o processo de inserção como a primeira experiência educacional dentro 
de um espaço educativo, influenciando e inspirando os estudos na área aqui no Brasil. As 
autoras salientam ser este um espaço que possui especificidades próprias como lugar de 
encontros onde uma rede de relações complexas acontece e onde ambos – adultos e crian-
ças – devem ser levados em conta em seus processos relacionais de forma conjunta e não 
dicotômica. Trata-se, portanto, de uma mudança de enfoque de até então.  

O que se pode perceber é que a abertura a novas bases teóricas, o intenso deba-
te no âmbito político e acadêmico acerca da expansão do atendimento das crianças bem 
pequenas, sobretudo na década de 90, e o intercâmbio internacional com pesquisadores, 
principalmente com as italianas (Túlia Musatti, Suzana Mantovani e Nice Terzi) trouxe no-
vas reflexões quanto às interações e a creche como espaço de socialização das crianças ao 
ampliarem seus laços sociais, sem ver nisso prejuízo para o desenvolvimento da criança ou 
para sua relação materna. Essas novas reflexões abrem novos desafios no âmbito da pes-
quisa, pela busca de novos referenciais teóricos para dialogar e para se pensar acerca do 
processo de inserção na educação infantil. 

Desta forma, tendo em vista o que os estudos da atualidade vêm indicando, torna-se 
importante evidenciar que na pesquisa considera-se que o termo inserção é o mais ade-
quado para orientar o processo de ingresso das crianças nos contextos educativos, pois 
tem por base as relações sociais. Tal embasamento encontra suporte nos estudos das italia-
nas Susanna Mantovani e Nice Terzi (1998), mas também nos estudos da infância (CORSA-
RO, 2011; FERREIRA, 2004; KHOAN, 2008, SARMENTO, 2003) que trouxeram outros enfoques 
no debate acerca das concepções de infância e de criança nas últimas décadas.  

A análise evidenciou o processo de inserção de modo complexo, pois, intermitente, 
tem rupturas, começos e recomeços, considerando a heterogeneidade do grupo, e, ao visi-
bilizar as configurações e composições do agrupamento como imbricado e fomentador de 
novos relacionamentos, importa considerar tanto o ingresso de crianças novas na unidade 
educativa, mas também a reatualização e/ou reiteração de relacionamentos já construí-
dos pelas crianças que já estavam na unidade educativa no ano anterior. Ainda que em 
uma nova composição relacional coletiva, a reatualização de alguns relacionamentos, traz 
dinâmicas singulares, que considerados, possibilitam a intensificação de interações pela 
participação ativa e efetiva das crianças umas com as outras e com o espaço em algumas di-
nâmicas já conhecidas da instituição. Por outro lado, a experiência de ampliação dos laços 
sociais com o ingresso pela primeira vez traz complexidades que demandam uma atenção 
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cuidadosa entre todos os envolvidos, mas que denotam também que as crianças entre si, 
em seus processos de interação de forma ativa, possuem centralidade no início dos relacio-
namentos.

Na pesquisa, levar em conta os percursos que as crianças e suas famílias começam a 
perfazer em torno da inserção na unidade educativa possibilitou reconhecer e considerar a 
participação da família fundamental na troca de informações e conhecimentos acerca dos 
hábitos particulares das crianças. Também reconheceu a necessidade da construção e esta-
belecimento de estratégias comunicativas relacionais entre professores e familiares, revela-
dos na importância da participação e presença das famílias, ao permanecerem na unidade 
com as crianças, sempre que julgavam necessário trocar alguns conhecimentos e informa-
ções com a professora, ou ficarem com seus filhos até que se sentissem mais tranquilos para 
a despedida. Indicou ainda que a construção do profissionalismo do professor de Educação 
Infantil (BONOMI, 1998), perpassa o caráter relacional entre ambos, na possibilidade de cons-
truir alianças, tendo como objetivo comum a própria criança, e que o primeiro passo deva ser 
dado pelos professores (as) e a instituição como um todo, sendo um elemento de identidade 
da unidade educativa. Entre as estratégias possíveis para o estabelecimento de uma relação 
de confiança entre professor (a) e famílias, podemos destacar: organização junto às famílias 
de forma compartilhada os primeiros dias de inserção, de forma clara, precisa, explicando os 
motivos de algumas estratégias e intervenções; reunião com os familiares de forma coleti-
va e também individual, a possibilidade das crianças trazerem para o contexto da unidade 
educativa objetos e brinquedos pessoais; a gradação dos tempos para que a jornada diária 
no contexto educativo seja vivenciada de maneira tranquila, considerando as singularidades 
das crianças e suas famílias. As estratégias docentes visibilizadas no planejamento indicaram 
a importância do foco e atenção individualizada, mas que, a partir de um planejamento mais 
estruturado, passa a ter desdobramentos e torna-se extensivo também para outras crianças 
do grupo, na perspectiva que comporta considerar a atenção individualizada num espaço 
de convívio coletivo. Também permitiram considerar que o processo de inserção perpassa 
todos, e algumas famílias requerem também uma atenção mais individualizada para poder 
lidar com os sentimentos advindos da separação temporária de seus filhos.

No emaranhado das relações que se iniciavam e/ou reatualizavam na inserção as ma-
nifestações expressivas e comunicativas das crianças entre si e com os adultos, elemento 
chave para o conhecimento dos indicativos das crianças, foram emergindo dos dados de 
campo e visibilizando sua centralidade no desencadeamento de aproximações entre crian-
ças e adultos, acionadas pela observação atenta, pelo olhar que perscruta, pelo choro e es-
tranhamento que revela algum tipo de incomodo, pelo abraço que acalenta. As formas co-
municativas estabelecidas nas relações considerou o choro no processo de inserção como 
uma manifestação – mas não a única - que demanda atenção cuidadosa, tendo em vista 
que pode desestabilizar o contexto, mas, principalmente, tem que ser entendido como 
uma expressão da situação difícil de ser vivida pela criança e uma forma de comunicação 
da mesma, exigindo compartilhamento e parceria com as famílias para possibilitar acolhida 
a esses desconfortos. Sendo assim, as relações na inserção possuem especificidades ligadas 
à atenção e ao cuidado de seus corpos, como a troca de fraldas, os jeitos particulares de 
alimentação, os momentos que o corpo desejava descanso e manifestava sono, como o uso 
de objetos pessoais de estimação e chupetas, que em alguma medida ofereciam tranquili-
dade e alento ao corpo e incitam afirmar a importância para a auscultação, para os canais 
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comunicacionais e expressivos, das crianças que não se restringem a ação instrumental 
sobre o corpo. Incide em compreender os canais comunicacionais manifestados pelos di-
ferentes corpos das crianças, corpos estes que acolhem e são acolhidos pelo outro, que 
manifestam desconforto, estranhamentos, contentamento, sono, fome, afetos.  

Considera-se, então, a importância da auscultação para os diferentes canais comu-
nicacionais entre adultos e crianças e a relação afetivo-corpórea como elemento central e 
intensificador das aproximações entre os mesmos, acionado pela observação mútua. 

Na pesquisa, buscamos compreender como os adultos, em sua relação de interde-
pendência com as crianças, assumem o seu papel de organizador e facilitador das relações, 
sem impor modos e formas de socialização verticalizadas, mas considerando que o traba-
lho educativo-pedagógico comporta a atenção individualizada em um espaço de convívio 
coletivo, principalmente na inserção. Destaca-se o caráter da docência como intensificador 
e facilitador das relações que se iniciavam, fomentando as interações com a organização 
de elementos que potencializavam as ações, tanto as que demandavam maior atenção e 
cuidados específicos para as crianças como também para lidar com a multiplicidade simul-
tânea (SCHMITT, 2014) de eventos peculiares a um contexto de Educação Infantil, consi-
derando as ações/relações/interações vividas entre a professora e as crianças. Durante a 
inserção as relações estão permeadas por essa interdependência que necessita ser com-
preendida, mas principalmente acolhida pela professora. Algo que demanda um processo 
de reflexividade e pesquisa docentes quando se dedica a conhecer o outro em sua alte-
ridade. Os dados de campo revelaram a importância da intencionalidade pedagógica se 
organizar tendo em vista a heterogeneidade e simultaneidade de ações que ocorrem entre 
adultos e crianças, sendo necessário organizar tempos, espaços e materialidades para que 
as crianças interajam sem que as relações estejam condicionadas pela presença diretiva 
do adulto. Isso comporta pensar na ação pedagógica como “facilitadora das trocas entre 
as crianças e que também ocorrem por intermédio dos elementos, pensados ou não, na 
composição desse espaço”, a fim de lidar com uma simultaneidade de eventos interativos, 
peculiares a um contexto de educação infantil. (SCHMITT, 2014, p. 20).

Sendo assim, significa considerar o tempo no processo de inserção de modo mais 
fluido, flexível, tendo em vista o olhar específico para cada criança, com gradação de tem-
pos diferenciados para atender singularidades de cada criança e suas famílias, levando em 
conta as marcas e pertenças familiares e sociais, bem como o espaço da unidade educativa 
de modo mais alargado e não somente circunscrito a sala de referência. A categoria tempo, 
como elemento vinculado ao espaço, situa-se na perspectiva de que a jornada diária ia 
sendo construída conjuntamente com e pelas crianças e organizada pelo adulto-professo-
ra, mas, sobretudo, levando em conta que não havia uma rotina rígida construída a priori, 
por isso se apresentava como um elemento emergente na composição relacional entre as 
crianças e adultos.

Sendo assim, no contexto pesquisado significou considerar a existência de um tempo 
mais fluído, não linear, com gradações, tendo em vista a atenção a cada criança; de corpos 
que prescindem de afetos, de cuidado, de atenção; de um espaço que não se circunscreve a 
sala de referência, que pode ser plural, em sintonia com a natureza; que a docência quando 
interpelada pelo outro-criança aprende e constrói com o outro; que a construção e início de 
relacionamentos nos contextos educativos nos possibilitam um caminho de humanização 
de que todos – adultos e crianças –, de forma interdependente, fazem parte.
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Federal de Santa Catarina - PPGE/UFSC, com bolsa CAPES. Mestrado em 
Educação (2012) pela Universidade de São Paulo - PPGE/USP, premiado 
pelo Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en 
America Latina y El Caribe - CREFAL (México, 2014), sobre Aprendizagem 
social e formação humana em cooperativas de catadores(as) em São 
Paulo. Graduada em Pedagogia (2006) com habilitação em Orientação 
Educacional pela UFSC. É integrante do Laboratório de Pesquisas 
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Sociológicas Pierre Bourdieu (LAPSB) e do GPEFESC - Grupo de Pesquisa 
Ensino e Formação de Educadores em Santa Catarina. Pesquisa trajetórias 
sociais e justiça escolar em contextos de vulnerabilidade e exclusão 
social, com ênfase em cooperativas de reciclagem. Possui experiência 
com educação de jovens e adultos, educação social com catadores(as) 
de materiais recicláveis e população em situação de rua, e também com 
Ensino Fundamental na rede pública de ensino.

GILBERTO ANDRÉ BORGES

Gilberto André Borges é mestre em música pelo Programa de Pós-Graduação 
em Música (PPGMUS) do Centro de Artes da Universidade do Estado de 
Santa Catarina (UDESC) e possui graduação em Licenciatura Plena em 
Educação Artística com habilitação em Música pela mesma universidade 
(2003). Atualmente, é professor efetivo na Rede Pública de Ensino da 
Prefeitura Municipal de Florianópolis. Também atuou, nesta mesma rede 
de ensino, como diretor da EBM Mâncio Costa e assessor do Departamento 
de Ensino Fundamental. Tem experiência na área de Artes, com ênfase em 
Educação Musical, atuando principalmente nos seguintes temas: Educação 
Musical, Tecnologias da Informação e Comunicação e Currículo.

HAYLOR DELAMBRE JACQUES DIAS

Possui graduação em História (UDESC - 1999) e mestrado em História 
(UFSC – 2004). Trabalha na rede municipal de ensino de Florianópolis 
como professor do ensino fundamental.

IRENE VONSOVICZ ZEGLIN

Formou-se em Pedagogia pela Universidade Federal do Paraná/UFPR 
(1993), habilitou-se em Orientação Educacional e Supervisão Escolar. 
Cursou Especialização em Coordenação Pedagógica  na Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). Em 2016 concluiu o curso de Mestrado 
em Educação na Universidade do Sul de Santa Catarina - Mestrado em 
Educação pela  Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL (2016). 
É concursada pela Secretaria Estadual de Educação do Paraná onde 
trabalhou como Orientadora Educacional em duas escolas estaduais em 
Curitiba e, como permutante, na Rede Estadual de Educação de Santa 
Catarina. Atuou em duas escolas estaduais em Florianópolis. Em 2004, foi 
efetivada na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis como Supervisora 
Pedagógica e atuou por 6 anos em uma escola do Ensino Fundamental. 
Atualmente, trabalha como Supervisora Pedagógica na Creche Municipal 
Joaquina Maria Peres.
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JAQUELINE MARIA COELHO MACIEL 

É pedagoga pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Especialista 
em docência na Educação Infantil pela Universidade Federal de Santa 
Catarina. Especialista em Tecnologias, Comunicação e Técnicas de Ensino 
pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Mestranda em Educação 
e Comunicação pela Universidade Federal de Santa Catarina. Efetiva como 
auxiliar de sala desde 1992 na Prefeitura Municipal de Florianópolis. Atuou 
como professora de Educação Infantil, nos Iniciais e  Coordenadora no 
Colégio Atitude entre 2008 e 2015. Atua como tutora bolsista Capes desde 
2014 na Universidade Estadual de Santa Catarina. Atuou como professora 
substituta no ano de 2017 na Prefeitura Municipal de Florianópolis.

JOSÉ DOUGLAS ALVES DOS SANTOS

Doutorando em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC), na linha de pesquisa Educação e Comunicação (ECO). Mestre 
em Educação e graduado em Pedagogia pela Universidade Federal de 
Sergipe (UFS). Membro do Núcleo Infância, Comunicação, Cultura e Arte 
(NICA/UFSC). Escritor e Desmistificador de Dálias. Trabalha especialmente 
com a intersecção entre cinema e formação, refletindo sobre o uso 
pedagógico de obras cinematográficas no contexto escolar e não-escolar 
e a experiência estética possibilitada pelos filmes. Possui  experiência 
docente na educação básica e no ensino superior.

JOSÉ PEDRO SIMAS FILHO

É  doutor e mestre no Programa de Pós Graduação em Educação Científica 
e Tecnológica (PPGECT), vinculado a Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC). Possui Licenciatura em Ciências Biológicas pela mesma universidade. 
Concluiu o curso de especialização em Hidroecologia também pela UFSC. 
Atualmente é professor efetivo de Ciências na Prefeitura Municipal de 
Florianópolis. É pesquisador e membro dos grupos NUEG (Núcleo de Estudos 
em Genética) e CASULO, vinculados ao PPGECT/UFSC. Também atuou como 
professor colaborador no Projeto OBEDUC - UFSC - Ciências financiado pela 
Capes. Tem trabalhado e investigado as avaliações educacionais em larga 
escala na interface com o currículo e o ensino de Ciências.

JOSELMA SALAZAR DE CASTRO

Possui Doutorado em Educação na Linha de Pesquisa Educação e 
Infância do Programa de Pós Graduação em Educação na Universidade 
Federal de Santa Catarina (PPGE/UFSC). Realizou estágio doutoral na 
Università degli Studi di Pavia/Itália / Dipartimento degli Studi Umanistici, 
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no período entre dezembro de 2014 a setembro de 2015, com ênfase 
na formação de professores para a educação infantil e para educação 
das crianças de 0 a 3 anos. Possui Mestrado em Educação (2011) pelo 
(PPGE/UFSC) e Linha de Pesquisa: Educação e Infância. É integrante do 
Núcleo de Pesquisa Formação de Professores, Escola, Cultura e Arte - 
NUPEDOC (UFSC; UNIVILLE; FURB; PUC PR; PUC SP) da UFSC. Graduada 
em Pedagogia pela Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) 
com Habilitação em Educação Infantil (2007) e Habilitação em Supervisão 
Escolar (2006). É servidora municipal no cargo de Supervisora Escolar na 
Educação Infantil na Rede Municipal de Educação de Florianópolis-SC, 
trabalhando com formação continuada e acompanhamento de processos 
pedagógicos. Possui experiência na área da Educação, com ênfase na 
Educação Infantil; educação de 0 a 3 anos; formação de professores com 
abordagem epistemológica voltada à infância, estudos da linguagem e 
práticas pedagógicas.

JULIANO SILVEIRA

Licenciado em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Catarina 
– UFSC. Mestre em Educação Física pela Universidade Federal de Santa 
Catarina – UFSC. Doutor em Educação Física pela Universidade Federal 
de Santa Catarina – UFSC. Pesquisador do Laboratório e Observatório 
da Mídia Esportiva – LABOMIDIA/UFSC. Membro da equipe editorial da 
Revista Motrivivência. Professor de Educação Física da Rede Municipal de 
Ensino de Florianópolis, atuante na Educação Infantil.

JULISSE SAVI

É Licenciada em Química pela UFSC  e Ciências Biológicas pela Faculdade 
Claretiano e é Bacharel em Química Tecnológica pela UFSC. Especialista em 
Ensino de Ciências (IFSC) e mestre em Educação Científica e Tecnológica 
(UFSC). Possui experiência nos ensinos fundamental e médio e na EJA. 
Atua desde 2012 como professora na rede municipal de Florianópolis em 
atividades de ciências. O trabalho a ser apresentado foi vencedor do prêmio 
professor nota 10 de 2018.

KARINA DE ARAÚJO DIAS

Possui graduação em Pedagogia pela Universidade do Estado de Santa 
Catarina (2001), com especialização em Psicopedagogia Institucional pela 
Universidade do Sul de Santa Catarina (2003). Obteve seu Mestrado em 
Educação (2011), Doutorado em Educação (2017) e Pós Doutoramento 
(2017/2019) pela Universidade Federal de Santa Catarina. Integra o 



|   350   |

PROGRAMA REDE DE SABERES  |  POLO UAB

Conselho Editorial e é parecerista Ad Hoc de diversos periódicos e 
editoras. É pesquisadora vinculada ao grupo “Patrimônio, Memória e 
Educação” (CNPQ) com especial interesse nos seguintes temas: formação 
de professores, formação continuada docente, estudos foucaultianos e 
subjetividade docente.

LEANDRO DE BONA DIAS 

Tem experiência na área de Letras, com ênfase nas Línguas Portuguesa 
e Inglesa, Literatura Brasileira e Portuguesa, atuando principalmente nos 
seguintes temas: Identidade Cultural, Literatura, Letramento e Livro Didático. 
Graduado em Letras Português/Inglês pela Universidade do Extremo Sul 
Catarinense (Unesc); Mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação 
em Educação da Unesc na linha de pesquisa Educação, Linguagem e 
Memória. Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Ciências da 
Linguagem da Universidade do Sul de Santa Catarina – Unisul, na linha de 
pesquisa Linguagem e Cultura e membro dos Grupos de Pesquisa Memória, 
Afeto e Redes Convergentes - .marc. (Unisul) e Littera - Correlações entre 
Cultura, Processamento e Ensino: a linguagem em foco (Unesc).

LÉO JORGE PEIXOTO DA SILVA 

É filósofo e pedagogo, pela Universidade do Estado de Santa Catarina 
(UDESC), Atua na Educação Infantil e Anos Iniciais. Trabalha na Escola 
Básica Municipal Dilma Lúcia dos Santos.

LIDIOMAR JOSÉ MASCARELLO 

Doutor em Linguística, 2016 - Universidade Federal de Santa Catarina - 
UFSC - Mestre em Linguística, 2011 - UFSC - Pós-Graduação Lato Sensu em 
Psicopedagogia 2019 - Faculdade FUTURA - Pós-Graduação LATO SENSU 
em Supervisão Pedagógica 2018 - Faculdade FUTURA - Graduado em 
Letras Língua Italiana, Licenciatura e Bacharelado, 2015 - UFSC - Graduado 
em Letras Língua Portuguesa e Literaturas - Licenciatura, 2009 - UFSC - 
Bacharel em Ciências Religiosas - PUC - Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná, 1999. Possui também curso técnico/profissionalizante em 
Magistério, Colégio Marista São Luís, 1993, incluindo atuação na UFSC 
2017 como substituto no departamento de metodologia de ensino de 
italiano. Experiência com Magistério desde 1993. Atualmente atua como 
professor na rede pública municipal de Florianópolis, SC. Atuou também 
como professor substituto no departamento de metodologia de ensino 
- MEN _ UFSC. Sua linha principal de pesquisa focaliza os processos de 
memória de trabalho e aprendizagem de leitura na infância.
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LUCÉLIA MOREIRA PEREIRA

Professora da Prefeitura Municipal de Florianópolis desde 2015. Atua como 
professora de inglês desde 2006. Formada em Letras Português- Inglês 
pela Universidade Franciscana - Santa Maria/RS (2005). Especialista em 
Ensino Aprendizagem de Línguas Estrangeiras pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (2008). Intercambista na CES-SWANDEAN Worthing 
- West Sussex /Inglaterra (2009). Mestranda em Ciências da Linguagem 
pela Universidade do Sul de Santa Catarina (2018).

LUCIANA AUGUSTA RIBEIRO DO PRADO

Professora de tecnologia educacional da E.B.M. Almirante Carvalhal da 
Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis (SME). Mestranda em 
Educação, na linha de pesquisa de Educação e Comunicação pela Universidade 
Federal de Santa Catarina. Especialista em Alfabetização e Letramento pelo 
Instituto Federal Catarinense - IFC, Campus Camboriú (2018). Especialista em 
Educação a Distância, Senac - Florianópolis (2010). Graduada em História, 
Universidade Cruzeiro do Sul - São Paulo (2007). Atualmente participa do 
Grupo de Pesquisa Edumídias - UFSC. Tem experiência na área de Tecnologia 
da Educação, Educação a Distância na Formação Continuada de Professores, 
atuando principalmente nos seguintes temas: jogos digitais, alfabetização e 
consciência fonológica para a alfabetização.

LUCIANE VOLKEN

É mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina/
UFSC (2011) na Linha de Pesquisa EFE - Ensino e Formação de Educadores; 
graduada em Pedagogia pela Universidade do Vale do Itajaí /UNIVALI (2006), 
com habilitação em Séries Iniciais e Educação Infantil. Atuou como docente 
no curso de Especialização à Distância “Gestão Escolar” ministrado pela UFSC 
(parceria com o MEC e UNDIME) nos anos de 2009 e 2010. Orientou Trabalhos 
de Conclusão de Curso de Especialização em Coordenação Pedagógica do 
Centro de Educação da UFSC (parceria com o MEC e UNDIME) na temática 
Realidade Escolar nos anos de 2012 e 2014. Trabalhou como professora 
colaboradora no Curso de Pedagogia à Distância do CEAD/UDESC de 2012 
a 2015 atuando nas disciplinas: Estágio Curricular Supervisionado IV (8ª 
fase) e Estágio Curricular Supervisionado III (7ª Fase), Estágio Curricular 
Supervisionado I (4ª fase), Organização e Gestão da Escola Brasileira, Currículo, 
Planejamento e Avaliação Educacional e Institucional, Alfabetização e 
Letramento e Estrutura e Funcionamento das Instituições de Educação 
Básica. Professora do quadro efetivo da Educação Infantil da Rede Municipal 
de Florianópolis; trabalhou como Assessora Pedagógica na Diretoria de 
Educação Infantil - Secretaria Municipal de Educação - e atualmente trabalha 
na Diretoria de Gestão Escolar como Gerente de Formação Continuada.
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LUCIENE FONTÃO

Natural de Florianópolis/SC (28/01/1968), é Professora e Escritora. 
Estudou em escola pública da  Educação Básica ao Ensino Superior.  
Graduou -se em Letras - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua 
Portuguesa pela UFSC/Turma Oswald de Andrade/1989. Fez Mestrado 
em Linguística Aplicada ao Texto e Ensino (1997 - 1999) e Doutorado  
em Letras/Literatura na PGL/UFSC (2007-2010). Possui  Especializações 
em Literatura da Modernidade à Pós-Modernidade pela PGL/UFSC  
(1988/1989); em Proeja pelo IFSC (2013); em Educação (Fapeu/
PORTEPRA/1986; em PROFA/UDESC de 2002 a 2005); em Redação Enem 
pela UnB (2013). Tem Formação em Tutoria de EaD/UFSC - Produção 
Acadêmica/2008.

Exerce a função de  Professora  DEMEC desde 1995. Trabalhou como 
Professora de Educação Básica de 1988 a 2019, também  na modalidade 
de Educação de Jovens e Adultos de 2009 a 2019. Exerceu a  Docência 
no  Ensino Superior na UFSC, UDESC e UNIVALI nos Cursos de 
Pedagogia, Letras, Cinema, Biblioteconomia, Engenharia, Contabilidade, 
Administração e Direito, nas  Cadeiras de Linguística/Língua Portuguesa, 
Alfabetização, Produção Acadêmica, Psicolinguística, Teorias Críticas do 
Século XX, de 1999 a 2013. 

Tem cinco livros publicados de sua autoria (Poemas e Artigos) e três em 
coautoria. É  membro da Academia de Letras de São  José da Terra Firme 
(ASAJOL). Dedica-se a escrever poemas, contos e Artigos acadêmicos.  
De 2010 a 2015 foi Coordenadora do Grupo de Formação de Professores 
CAPES,  atuando no Projeto NECUCA, de sua autoria, produzindo o SAEB 
- Seminário de Educação Básica Antonieta de Barros, para divulgação 
de pesquisas acadêmicas e de formação de Professores de Literatura e 
Ensino para profissionais de  Letras e Pedagogia. Desde 2002 exerce a 
função de Professora na Secretaria de Educação de Florianópolis/SC. 

MARCO CÉSAR KRÜGER DA SILVA

Possui graduação em Pedagogia pela Universidade do Estado de Santa 
Catarina (2010), graduação em Engenharia de Controle e Automação pela 
Universidade Federal de Santa Catarina (2003) e mestrado em Educação 
pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do 
Estado de Santa Catarina (2018). É professor efetivo da Prefeitura 
Municipal de Florianópolis. atuando preferencialmente com turmas de 
alfabetização. No momento, exerce a função de assessor pedagógico 
da Diretoria de Educação Fundamental da Secretaria Municipal de 
Educação de Florianópolis, compondo o Núcleo de Anos Iniciais (NAI), 
que coordena as atividades de formação e assessoramento dos Anos 
Iniciais da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. Dentro do Núcleo, 
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suas atividades estão voltadas para a área de alfabetização. Interessa-se 
também pelo processo de transição da Educação Infantil para o Ensino 
Fundamental.

MARIA LETÍCIA NAIME MUZA

Possui graduação em Letras-Licenciatura Plena Português/Inglês 
e Bacharelado-Tradutor/Intérprete Inglês/Alemão pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (1984), especialização em 
Métodos e Técnicas de Ensino de Português e Línguas Estrangeiras 
pela UNISINOS (1990) e Mestrado em Linguística Aplicada na UFSC 
(2013). É professora de língua portuguesa e inglesa da Rede Municipal 
de Educação. Foi assessora técnico-pedagógica da Diretoria de Ensino 
Fundamental da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis 
e coordenadora da área de línguas na SME de Florianópolis. Além da 
experiência docente em língua inglesa e portuguesa nas redes municipais, 
estaduais, federais e privada da educação básica, ensino superior e 
cursos livres, atua na formação inicial e continuada de professores de 
línguas portuguesa e estrangeiras nos Ensinos Fundamental e Médio 
e formação de professores de anos iniciais na área de alfabetização e 
linguagem. É orientadora de estudos de programas federais de formação 
de professores como PNAIC, Pró-letramento e GESTAR e foi formadora 
de professores de redes municipais de ensino no RS. Foi coordenadora 
municipal da Olimpíada da Língua Portuguesa em Florianópolis de 2008 
a 2017. Esteve a frente de programas e projetos como “Educação no 
trânsito” em parceria com a Guarda Municipal de Florianópolis, “Um por 
todos, todos por um” em parceria com a Controladoria Geral da União. 
Participou com apresentação de trabalhos de vários eventos, seminários 
e congressos nacionais e internacionais. Tem artigos publicados em 
livros e revistas da área da educação. Atualmente é assessora do Polo 
UAB Florianópolis. 

MORGANA ZARDO VON MECHELN

Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação na Universidade 
Federal de Santa Catarina. Mestra pelo Programa de Pós-Graduação em 
Educação na Universidade Federal de Santa Catarina, na linha de pesquisa 
Ensino e Formação de Educadores. Especialista em Gestão de Pessoas nas 
Organizações pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tecnóloga 
em Gestão Comercial pelo SENAC. Pedagoga pela Universidade Paulista. 
Atuou, desde 2008 até 2018, como tutora na Universidade Aberta do Brasil 
no curso de Administração ofertado pela UFSC. Pesquisa sobre Educação 
de Jovens e Adultos. Pesquisadora CNPq.
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NADINE HEISLER

Tem mais de 25 anos de experiência em educação e treinamento, já 
trabalhou para grandes corporações, foi sócia de uma empresa de 
Educação à Distância, e premiada com o e-Learning Brasil. Nos últimos anos 
seu foco é a educação básica. Na sua formação, já passou pela Unicamp 
(Engenharia), ESPM (Comunicação), Emerson College (Publishing), School 
of the Museum of Fine Arts Boston (Graphic Design), Penn University 
(Psicologia Positiva), Columbia University (Design Studio) e University 
of London (Supporting children with difficulties in reading and writing). 
Participou do Desafio StartED da Fundanção Lemann e Artemisia, 2018, 
e seu grupo saiu vencedor com uma solução para a educação especial. O 
projeto educacional Domlexia a levou a ser uma das 10 finalistas do Global 
Impact Challenge Brazil 2017 da Singularity University e hoje dedica-se 
exclusivamente a este projeto.

NILDES LAGE

Professora de Língua Portuguesa na Rede pública do Rio de Janeiro 
desde a década de 70 e na Rede Municipal de Florianópolis desde 1993. 
Graduada em Letras e Comunicação Social e Mestrado em Linguística pela 
Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFSC. Entre 2012 e 2018 
atuou na coordenação da Rádio Escolar Onda Jovem na Escola Dilma Lúcia 
dos Santos, Armação do Pântano do Sul.  Aposentou-se em 2018. 

NIVIA BARROS ESCOUTO

É formada em Psicologia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos - 
UNISINOS (1993), Pedagogia à Distância pela UAB - Universidade Estadual 
de Ponta Grossa - UEPG (2013), Especialista em Alfabetização e Literatura 
Infantil pela Faculdade Decisão (2008) e Mestre em Educação pela 
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC (2013), professora Auxiliar de 
Educação Infantil da Prefeitura Municipal de Florianópolis, atualmente atua 
na Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis no Departamento 
de Gestão Escolar (DGE). Em seu percurso profissional na área da educação 
exerceu as funções de Assessora Pedagógica no município de Esteio/RS, 
tutora à distância do curso de Pedagogia da UDESC e docência nos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental e na Educação Infantil.

PAULA CORTINHAS DE CARVALHO BECKER

Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação - PPGE/UFSC. 
Graduada em Pedagogia com habilitação em Séries Iniciais pela Universidade 
do Estado de Santa Catarina (2000) e graduação em Administração com 



|   355   |

ANAIS DE RESUMOS EXPANDIDOS  |  2018/2019

habilitação em Turismo e Hotelaria pelo Centro de Educação Superior Unica 
(2003). Pós-graduada em Alfabetização e Literatura Infantil pelo Instituto 
Catarinense de Pós Graduação (2009) e em Educação Integral pela UFSC 
em parceria com o MEC (2013). Mestre em Educação, na linha de pesquisa 
Ensino e Formação de Professores, na Universidade Federal de Santa Catarina 
sob orientação do Prof. Dr. Juares da Silva Thiesen. Integrante do Grupo 
de Pesquisa Itinera - CNPq, Departamento de Estudos Especializados em 
Educação, UFSC. É funcionária efetiva da Secretaria Municipal de Educação 
de Florianópolis no cargo de professora auxiliar de ensino. Atuou como 
assessora no Departamento de Convênios, da Diretoria Administrativa 
Financeira da Secretaria Municipal de Educação. Tem experiência na área 
de Educação, como professora dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 
coordenadora da Sala Informatizada em escola básica e em Educação de 
Jovens e Adultos. Ministrou o curso Gestão Educacional, na modalidade 
Ead, promovido pela Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis em 
2012. Atuou como consultora em Educação Integral no Centro de Educação 
Municipal Santa Terezinha, São José, SC em 2014 e 2015.

RAQUEL REGINA ZMORZENSKI SCHÖNINGER

Doutora em Educação pela Universidade do Estado de Santa Catarina 
- UDESC (2017), Mestre em Educação pela Universidade do Estado de 
Santa Catarina - UDESC (2010) e Especialista em Práticas Pedagógicas 
Interdisciplinares com ênfase em Alfabetização e Letramento (2008) . 
Graduada em Pedagogia (2007) pela Universidade do Estado de Santa 
Catarina - UDESC. Possui experiência em alfabetização e letramento nos 
Anos Iniciais, Educação Especial, Tecnologia Educacional, docência no 
Ensino Superior na modalidade a distância e Formação de Professores. 
Professora efetiva de Tecnologia Educacional da Rede Municipal de 
Ensino de Florianópolis. Coordenadora estadual do Programa de Inovação 
Educação Conectada do MEC. Atualmente é assessora na Diretoria de 
Gestão Escolar da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis.

ROSÂNGELA KITTEL

Mestre em Educação pela Universidade do Estado de Santa Catarina, 
na área de educação, comunicação e tecnologia (2017). Especialização 
em Deficiência Mental pela Universidade Estadual de Ponta Grossa/PR 
(1992) e graduação em Educação Especial para Deficientes Mentais pela 
Universidade Federal de Santa Maria/RS (1990) Professora da Educação 
Especial, efetiva na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis/SC. 
Consultora educacional e palestrante nos seguintes temas: educação 
especial, atendimento educacional especializado, currículo e 
aprendizagem na perspectiva da educação inclusiva.
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SABRINA VIEIRA DA LUZ

Possui graduação em Fonoaudiologia pela Universidade do Vale do Itajaí 
(1996), graduação em Direito pela Universidade do Sul de Santa Catarina 
(2011), especialização em Distúrbios da Comunicação Humana (UNIFESP/
EPM, 1999), mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade 
Federal de Santa Catarina (2002). Atualmente é sócia proprietária da empresa 
DOMLEXIA e Servidora da Secretaria de Estado da Saúde de SC fonoaudióloga 
responsável pelo Serviço Estadual de Saúde Auditiva. Tem experiência na área 
de Fonoaudiologia, com ênfase em acessibilidade, pessoa com deficiência, 
distúrbios/transtorno de aprendizagem e processamento auditivo central. 

SANDRA REGINA PIRES

Possui graduação em Pedagogia pela Universidade do Estado de Santa Catarina 
(2005). Professora efetiva da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. Atuou 
como assessora Pedagógica na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis em 
2017 e 2018. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Educação 
Infantil, atuando principalmente no seguinte tema: Educação Infantil e Relações 
Étnico-Raciais.Mestranda do Programa de Pós-Graduação da Universidade 
Federal de Santa Catarina, na linha de pesquisa Sujeitos, Processos Educativos 
e Docência/ SUPED. Propositora de Oficinas de Bonecos/as Negros/as: 
costurando conversas sobre pertencimento étnico-racial e representatividade 
na infância. Membro do Grupo de Pesquisa ALTERITAS.

SANDRO PIACENTINI

Possui graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual de Santa Catarina 
(2005). Professora efetiva da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. 
Atuou como assessora pedagógica da Rede Municipal de Ensino de 
Florianópolis em 2017 e 2018. Tem experiência na área da Educação, com 
ênfase em Educação Infantil, atuando principalmente no seguinte tema: 
Educação Infantil e Relações Étnico-Raciais. É Mestranda do Programa de Pós 
Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, na linha de pesquisa 
Sujeitos, Processos e Docência/SUPED. Propositora de Oficinas de Bonecos/
as Negros/as: costurando conversas sobre pertencimento etnicorracial e 
representatividade na infância. Membro do Grupo de Pesquisa Alteritas.

SOLANGE ROCHA

Professora de Arte, Teatro, na Rede Municipal de Florianópolis desde 1996, 
atualmente na Escola Dilma Lúcia dos Santos. Mestre em Educação na 
linha Educação e Formação de Educadores no Programa de Educação da 
Universidade Federal de Santa Catarina em 2010.
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TATIANE ROSSEAU MACHADO 

Graduada em Letras Português e Francês pela UFSC, Especialista em 
Práticas Pedagógicas Interdisciplinares e em Tecnologias na Educação pela 
PUCRJ e Mestra em Educação, com ênfase em Comunicação e Tecnologia, 
pela UDESC. Professora de Português da RME de Florianópolis desde 2004, 
atualmente compõe o quadro de assessoramento do Conselho Municipal 
de Educação. Atuou na UFSC como Professora Formadora no Curso de 
Formação de Conselheiros Municipais de Educação e como Professora 
Orientadora no Curso de Pós-Graduação em Coordenação Pedagógica. 
Atuou como Tutora de diversos cursos de graduação em Pedagogia, Letras 
e outros ligados à formação docente na UFSC e na UDESC, na modalidade 
EaD. Interessa-se por Análise do Discurso, Docência em EaD, Formação 
Docente, Neurolinguística, Tecnologias voltadas à Educação, dentre outros.

THAMIRYS FRIGO FURTADO 

É Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 
Federal de Santa Catarina, pesquisa, Processos e Documentos Educacionais 
(SUPED).  É mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa 
Catarina, na Linha de Pesquisa Ensino e Formação de Educadores (PPGE 
/ UFSC). Especialista em Docência na Educação Infantil pela Universidade 
Federal de Santa Catarina. Possui graduação em Pedagogia com habilitação 
em Educação Infantil e Séries Iniciais pela mesma universidade.  Membro 
do Grupo de Pesquisa em Literatura Infanto-Juvenil e Prática da Mediação 
Literária (LITERALISE / UFSC). Atualmente é professor assistente de Educação 
Infantil da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis.

VÂNIO CÉSAR SEEMANN

Doutorando em Educação no Programa de Pós-Graduação em Educação 
da Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC, na linha de pesquisa 
Políticas Educacionais, Ensino e Formação. Mestre em Educação no 
Programa de Pós-Graduação em Educação pela Universidade do Estado 
de Santa Catarina – UDESC (2016), na linha Educação, Comunicação e 
Tecnologia. Especialista em Alfabetização pela Universidade do Estado 
de Santa Catarina – UDESC (1996). Graduado em Pedagogia – Orientação 
Educacional pela UDESC (1993). É integrante do Observatório de Práticas 
Escolares – OPE do PPGE-FAED/UDESC. É Orientador Educacional de 
carreira na Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis. Autor de 
capítulos de livros, livros, material para formação de professores em EaD e 
artigos publicados em revistas, periódicos e anais de eventos nacionais e 
internacionais. Tem estudos e pesquisas realizados no campo da Educação 
com ênfase em Currículo, Políticas Educacionais, Gestão Educacional e 
Educação Integral.



WAGNER FERREIRA ANGELO

Possui graduação em Letras - Licenciatura - em Língua Inglesa pela 
Universidade Federal da Paraíba (2012), com passagem na Universidade 
do Minho em Portugal (2011). É mestre pelo Programa de Pós-Graduação 
em Linguística - PPGL - com área de investigação em Linguística Aplicada 
pela Universidade Federal de Santa Catarina (2015), sendo representante 
discente do PPGL-UFSC (2013-2015). É especialista em Educação pelo 
Instituto Federal Catarinense em Camboriú (2018). E, atualmente, é 
doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSC, 
bem como graduando no curso de Pedagogia na Universidade do Estado 
de Santa Catarina.

ZOLEIMA POMPEO RODRIGUES

Professora de Educação Infantil na Prefeitura Municipal de Florianópolis 
no NEIM Caetana Marcelina Dias. Doutoranda no Programa de Pós-
graduação da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC - na linha 
Educação e Infância. Mestra em Educação (PPGE/UFSC) na linha de 
Educação e Infância. Especialista em Docência na Educação Infantil 
(NDI/UFSC) e em Educação Infantil e Séries Iniciais (Univel). Pedagoga 
com habilitação em Educação Infantil e Séries Iniciais pela Universidade 
Federal de Santa Catarina. Pesquisadora da linha Educação e Infância 
e integrante do NUPEIN (Núcleo de Estudos da Pequena Infância) e do 
Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre as Violências (NUVIC/UFSC). 


