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Refletir sobre os caminhos e descaminhos
da educação, realizar um intercâmbio de
experiências bem sucedidas relacionadas à
área, e pensar novas formas de obtenção de
conhecimento formam o tripé de ações que
devem passar por atualizações constantes.
A Série “Saberes e Fazeres da Educação”
vem cumprir esse papel e ainda pretende ir
além, quando propõe despertar os agentes
escolares para a realização de diferentes e
necessárias propostas educacionais. Com
meta arrojada, mas possível, a série visa à
transformação e à transposição de conhecimentos para a promoção da justiça social. A
Editora Via Dourada disponibiliza esta obra
à população cearense, com o intuito de
divulgar as experiências acadêmicas, estimular mais produções e levar a sociedade a
uma reflexão mais profunda sobre os saberes e fazeres da educação.
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APRESENTAÇÃO DA SÉRIE
Os diretores
Saber fazer dos conhecimentos cognitivos e torna-se o
saber e fazer educativo na rotina das transposições desses históricos conhecimentos para professores e estudantes na atualidade, suscitará várias modalidades didáticas e um currículo
que corresponda aos desafios sociais, políticos e culturais na
atual conjuntura do estado brasileiro.
Os desafios à sociedade brasileira em sua diversidade regional e de características peculiares frente à organização metodológica da educação em que a política partidária determina
o que se deve ensinar e o que se deve aprender a “Série Saberes e Fazeres da Educação”, composta por coletâneas de artigos
produzidos por pesquisadores docentes e discentes de cursos
de pós-graduação stricto-sensu e lato-sensu tem por objetivo,
apresentar os caminhos e descaminhos percorridos pelas propostas para o desenvolvimento da educação no Brasil em suas
diversas modalidades nas alinhas da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação - LDB 9394/1996 e alterações decorrentes das
ações que suscitaram políticas públicas de alcance as demandas sociais ignoradas e as especificidades didáticas e curriculares para grupos anteriormente excluídos.
Para a construção dessa tarefa, em primeira instância,
houve a motivação de um grupo de professores na busca por
uma agência que se prontificasse a editar uma coletânea de
atualização educativa que tenha em seu conteúdo as expressões
Editora Via Dourada
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das experiências de pesquisadores, orientadores e estudantes
agentes na educação escolar e universitária.
Frente a isso, e da união de vários atores-autores, surgiu
a idealização de rever e atualizar questões que permeiam vontades docentes sobre as histórias e amplitudes do saber fazer
educativo, intentando oferecer progresso às instituições e ao
progresso da nação brasileira o resultado de anseios de professores, através do conhecimento que possuem, e da doação
a quem busca, e estes, posteriormente, darão de si àqueles/as
que se tornarão estudantes, pesquisadores e profissionais em
uma teia das forças de trabalho nas profissões diversas as quais
o país necessita, tendo em vista o que conquistaram.
Neste caso, a conquista dos títulos universitários é resultado de anos de dedicação aos estudos, pesquisas e práticas.
Sonhos de alguns, meio caminho para outros e realização de
poucos. A publicação das produções intelectuais da pesquisa
tem custos pessoais de elaboração, revisão, impressão de artigos, pôsteres e participação em seminários e congressos. A
elaboração, edição e publicação de um livro, então, é um desafio
que só pouquíssimos superarão, pois, é um processo que precisa ser bem elaborado e reelaborado.
Por haver tantos por menores, é que a Série Saberes e
Fazeres da Educação surgiu, inicialmente, como idealização
dos/da professores/a, organizadores/a Dr. Estanislau Ferreira
Bié, Dr. Henrique Cunha Junior e Ma. Maria Saraiva da Silva,
como proposta de revisão e revitalização da educação na diversidade comunitária, motivando gestores, educadores e educandos à realização de diferentes propostas educacionais pelo
confronto de experiências.
Série Saberes e fazeres da educação: volume 19
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Esta série, em sua variedade de temas, enseja segundo
os/as organizadores/as chegar às mãos de profissionais da
educação e comunidade para que os conteúdos definidos de
forma simples tenham alcance múltiplo nos sistemas de ensino
e para que o saber fazer didático dos/as docentes possa estar
amparado por bases teóricas sólidas.
Os títulos além de revisão da história da educação brasileira contemplam temas inéditos, que se adequam ao tempo
presente em que os docentes necessitam apropriar-se de saberes convergentes com as culturas e conjunturas dos meios
sociais e educacionais e os modifiquem.
As coletâneas são estruturadas por organizadores professores/as doutores/as, mestres/as e especialistas, com trabalhos
provenientes de várias universidades com os quais chamam a
atenção para a leitura envolvente que permeia experiências.
São condutas curriculares que, por suas posturas, apresentam-se na história e memórias educativas como caminhos a seguirem modificando-se quando novos conhecimentos foram desenvolvidos, aprendidos e ensinados.
Da educação de crianças à educação com adultos, as pedagogias e as docências são aqui apresentadas com o intuito de
que os saberes e fazeres da educação sejam o saber fazer da paz
interior, o saber fazer das memórias históricas, o saber fazer
da sociabilidade nas diversidades, o saber fazer dos diálogos na
construção das políticas educativas, o saber fazer de sociedades
e meios de ambientes saudáveis.
A Série Saberes e Fazeres da Educação, como projeto de
ampliação dos olhares didáticos para as concepções pedagógicas, tem por meta a transformação e transposição de conheEditora Via Dourada
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cimento em vista da justiça social a partir das avaliações dos
contextos atuais das instâncias educacionais.
Compreendemos que a justiça social para a educação em
estado democrático de direito, no caso do Brasil, não tem
alcançado as propostas construídas há décadas, tendo dentre
as causas, as transmutações políticas partidárias que definem,
constantemente, as posições para cada seguimento de ensino.
São idas e vindas que avançam e, por vezes, retrocedem, carecendo de aportes firmes que sustentem os conjuntos de manifestações empíricas que constam nas vontades dos educadores
em estabelecer mudanças no pesar a educação desde a graduação nas licenciaturas às escolas na prática docente.
Os Saberes e Fazeres da Educaçlão requer dos/as docentes decisões de embarcar na história social e política da educação. É um convite ao ponto crucial do que se pretende realizar
com e para os/as educandos, pois, educar pressupõe amar-se e
amar. Dar e receber. Tornar-se responsável pela motivação do
aprendizado de quem, sem apoio familiar e social, espera da
escola e dos/as professores/as o melhor.
Educar para um mundo de tomada de decisões, de participação e construção de uma nova sociedade em que a dignidade, o respeito e o amor nasçam, floresçam e deem os frutos
de prosperidade.

Série Saberes e fazeres da educação: volume 19

APRESENTAÇÃO DA COLETÂNEA
Os organizadores
O presente livro reúne uma coletânea de artigos científicos cujos autores são os nossos professores/pesquisadores da
EEFM Parque Presidente Vargas. A concretização dessa obra
se tornou possível graças a uma parceria com a editora Via
Dourada, que se propôs a tornar públicas excelentes produções
científicas. Sem esse incentivo, dificilmente teriam a oportunidade de serem publicadas. Estão reunidos aqui em torno de 14
trabalhos de nossos Mestres que, apesar de gostos, trajetórias,
sensibilidades e formas diferentes de ver o mundo, um ponto
os une: encontraram na escrita um caminho para expressar
seus conhecimentos científicos.
Os artigos exploram temas variados, passando por todas
as áreas do conhecimento. Certamente irão contribuir muito
para a formação do leitor, bem como para a prática pedagógica
nas nossas escolas. Será prazeroso e enriquecedor para o leitor
mergulhar nesse mosaico de textos que se entrelaçam de forma
interdisciplinar.
Essa obra culmina com uma homenagem aos 35 anos de
existência da EEFM Parque Presidente Vargas. Ao longo de sua
trajetória, essa escola tem reconhecidamente contribuído para
a formação plena dos estudantes do bairro Presidente Vargas
Editora Via Dourada
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e adjacências. O lema “Ensinando e Aprendendo Lições de Cidadania e Amor” expressa bem o seu papel na comunidade,
bem como aumenta ainda mais a responsabilidade de todos
os profissionais que nela atuam. Não por acaso, o PV, assim
carinhosamente conhecido, tem se destacado pelo seu trabalho
pedagógico de alta qualidade. No início era apelidado de Cacimba dos 14 lotes, em razão de ter em seu terreno um poço que
saciava a sede dos moradores do bairro. Hoje continua nesse
propósito de saciar a sede de conhecimento dos nossos alunos.
Por fim, esperamos que a socialização desses artigos possa contribuir de forma significativa para a melhoria do processo
de ensino e aprendizagem. A troca de experiências acompanhadas de ação e reflexão é material valioso para o nosso conhecimento. Agradecemos aos nossos professores pelas excelentes
produções e aos leitores, bom proveito.

Série Saberes e fazeres da educação: volume 19

DEPOIMENTOS
Ex-alunos
‘“Hj comemora-se 33 anos deste prédio que nos trouxe
muitas alegrias também muitas histórias a serem contadas
aos alunos, professores, ex-alunos, funcionários em geral.
Não deixar esquecer esta história que hoje é uma realidade
concretizada, ver o novo prédio me dá uma alegria imensa e
uma nostalgia boa que me passa todas as vezes que passo em
frente,sabendo que é um patrimônio nosso e muitas coisas que
virão pela frente nestas salas, nessa quadra tão sonhada em
cada localzinho que foi construído não só por mim, mas por todos aqueles que usufruíram dela o nosso tão amado PV. Há sim
uma história que foi escrita e logo logo dará a continuidade de
muitas vitórias e conquistas que nossa escola irá contar.”

Paula Carina, ex-aluna e hoje professora
“Fui aluno dessa escola maravilhosa. Aprendi muitas coisas, tive professores maravilhosos, merenda gostosa e muitos
amigos. Pena que a pandemia tomou uma parte desse tempo,
mas o PV continua no meu coração”.

Carlos Augusto, ex-aluno
Editora Via Dourada
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Foram 11 anos da minha vida nesse lugar que considero um lar.

Francisco Arnaldo Alves Castro, ex-aluno

Série Saberes e fazeres da educação: volume 19

SABERES E FAZERES
DA EDUCAÇÃO

CAPITULO 1
DA SEDUÇÃO ÀS ESTRATÉGIAS FATAIS:
SIMULACROS E SIMULAÇÕES DAS
PRÁTICAS URBANAS NAS OBRAS
DE JEAN BAUDRILLARD
Limária Araújo Mouta1
O nosso objetivo neste artigo é trabalhar algumas obras
do poeta, fotógrafo, sociólogo e filósofo Jean Baudrillard, inserindo assim uma discussão sobre as práticas urbanas. As obras
deste autor que serão aqui discutidas são Da Sedução (1979),
Simulacros e Simulações (1981) e As Estratégias Fatais (1983).
Jean Baudrillard nasceu no ano de 1929 e foi considerado
por muitos, um dos maiores escritores da atualidade. Isso porque em todos os seus livros sempre tentou procurar entender e
analisar, mas também criticar fortemente, a sociedade em que
vivemos, causando polêmica sobre muitas de suas teorias. Muitas vezes engraçado, outras vezes louco ou poeta, ele consegue
em seus textos mostrar-se adepto de proclamações hiperbólicas e visionárias. Influenciou o cinema (em Matrix – 1999 - a
influência é inclusive reconhecida e O Show de Truman - 1998),
a televisão, a web art e duas gerações na sociologia, nos estudos
culturais e na filosofia.
Na obra Da Sedução (1979), Jean Baudrillard tenta discu1

Mestre em História e Culturas pela Universidade Estadual do Ceará.
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tir temas como o medo de ser seduzido, a estratégia irônica do
sedutor, o lúdico e a sedução fria, levando-nos a uma profunda
reflexão sobre o assunto. Seria a sedução ainda hoje vista como
o malefício e o artifício, a magia que nos impele ao desvio de
todas as verdades, uma trama de signos? Esta é a problemática
principal levantada nesta obra divertida, instigante e sedutora.
Nela é possível perceber também o bom uso do talento de poeta
do autor, que nos faz viajar a todo o momento, tanto com suas
teorias como também com suas palavras.
No segundo livro, Simulacros e Simulações (1981), que é
considerada uma das obras mais inovadoras do autor, ele nos
instiga, através de exemplos dos novos centros de espetáculos,
hipermercados, acidentes nucleares e novas tecnologias, a entender a questão dos simulacros e das simulações. Segundo a
obra, a realidade deixou de existir, e passamos a viver a representação da realidade, difundida, na sociedade pós-moderna,
pela mídia. Radicalmente irônico, mas com fundamentos, Baudrillard defende a teoria de que vivemos em uma era cujos símbolos têm mais peso e mais força do que a própria realidade.
Desse fenômeno surgem os “simulacros”, simulações malfeitas
do real que, contraditoriamente, são mais atraentes ao espectador do que o próprio objeto reproduzido.
No terceiro livro, As Estratégias Fatais (1983), Jean Baudrillard deixa claro que atualmente o homem tem que enfrentar as questões do desenvolvimento do mundo na direção dos
grandes empreendimentos, da desenvoltura do mundo face a
leis objetivas. Quando na opinião de Baudrillard, toda a negatividade se resolveu quando o espírito crítico encontrou no socialismo sua residência secundária e o desejo foi ultrapassado,
Editora Via Dourada
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só nos resta reduzir o que nos cerca ao ponto zero na escala
enigmática. Sendo assim, com este livro, ele sugere que o leitor
abra mão dos confortos da banalidade, apontando um caminho, na medida em que se consiga passar para o lado do objeto,
onde seja possível abrir-se um novo campo de possibilidades.
A partir disso entendemos que estas obras analisam como
funciona a nossa sociedade e os seus principais problemas. Pode-se perceber nestes livros (que tem um espaço de produção
muito curto entre eles), uma grande interligação, pois todos
eles de certa forma, e apesar de perspectivas diferentes, abordam o mesmo assunto, ou seja, entender e criticar a sociedade
de consumo. Desta forma cada livro parece ser o desenvolvimento do outro, pois um assunto que é desenvolvido em um
dos livros permeia nos outros dois sem a menor dificuldade.
As críticas e perspectivas que encontramos nestas três
obras de Jean Baudrillard são muito interessantes para percebermos o desenvolvimento de uma cultura capitalista que se
deu concomitantemente ao desenvolvimento das cidades e que
fez com que a humanidade tomasse um rumo que, para Jean
Baudrillard, não é nada otimista. Para ele, a era do real, a era da
verdade, está sendo substituída pela era da simulação:
Neste espaço existe uma curvatura que já não é a do real,
nem a da verdade, a era da simulação inicia-se, pois, com
uma liquidação de todos os referenciais – pior: com a sua
ressurreição artificial no sistema de signos, material mais
dúctil que o sentido, na medida em que se oferece a todos
os sistemas de equivalência, a todas as oposições binárias, a
toda álgebra combinatória. Já não se trata de imitação nem
Série Saberes e fazeres da educação: volume 19
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de dobragem, nem mesmo de paródia. Trata-se de uma
substituição no real dos signos do real. Isto é, de uma operação de dissuasão de todo o processo real pelo seu duplo
operatório, máquina sinalética metaestável, programática,
impecável, que oferece todos os signos do real e lhes curto-circuito todas as peripécias. O real nunca mais terá oportunidade de se produzir – tal é a função virtual do modelo
num sistema de morte, ou antes, de ressurreição antecipada que não deixa já qualquer hipótese ao próprio acontecimento da morte. Hiper – real, doravante ao abrigo do imaginário, não deixando lugar senão à recorrência orbital dos
modelos e à geração simulada das diferenças (BAUDRILLARD, 1991, p. 09).

Essa hiper-realidade na qual estamos inseridos, segundo
Jean Baudrillard está em tudo. Os rumos que a nossa sociedade
está tomando nos leva cada vez mais a simulações. Simulações
na religião, no exército, na medicina, simulações em todas as
áreas da vida humana. Isso acontece, segundo o autor, porque
a simulação seria da ordem da sedução, da ordem do artifício,
ela não confunde, ela não ilude, ela só traz dúvida sobre a realidade. Um dos maiores exemplos que o autor trás para falar da
simulação é o trompe l’oeil, para ele:
(...) o trompe l’oeil joga com a ausência do peso, marcada pelo fundo vertical. Tudo é suspenso, tanto os objetos
quanto o tempo e mesmo a luz e a perspectiva, pois, se a
natureza morta joga com volumes e sombras clássicas, a
sombras produzidas pelo trompe l’oeil não possuem a proEditora Via Dourada
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fundidade oriunda de uma fonte laminosa real: assim como
a dessuetude dos objetos, elas são os signos de uma leve
vertigem, que é a de uma vida anterior, de uma aparência
anterior à realidade (BAUDRILLARD, 1991, p. 09).

Assim o trompe l’oeil, espelho ou pintura, simula uma
realidade, faz o individuo se perder na dúvida entre o real e o
simulacro. Nos seus livros, Jean Baudrillard ainda cita outros
exemplos no qual a simulação está latente, como por exemplo a
Disneylândia, o caso de Watergate e a guerra do Viatnã. Para o
autor isso tudo faz parte do efeito Beaubourg, ou seja, o efeito e
a transmutação que a cultura tradicional do sentido sofreu para
uma categoria de simulacros. Para ele isto é o fim da cultura,
agora tudo é apenas simulação.
Sendo assim, para Baudrillard o que mais instiga a simulação seria os mass mídia. Para ele os meios de comunicação
são os principais meios para se transformar a nossa cultura em
um total simulacro. Porém, dentre todos estes meios o que mais
consegue este efeito de simulação é a televisão. Isto porque não
sabemos se é o simulacro depende do real para acontecer, ou se
é o simulacro que faz uma realidade acontecer, o que transformaria então a realidade em um simulacro de um simulacro, em
um simulacro de segunda categoria.
A partir disso, temos vários exemplos a citar. O primeiro
deles seria o Holocausto que foi perpetuado de todas as formas
pelo meio televisivo. Em segundo teríamos a Guerra do Vietnã,
que foi prolongada pelos filmes que foram feitos a seu respeito,
fazendo com que desta forma se criasse um imenso simulacro
sobre ela, tão imenso que esta guerra passou a ter um novo
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ganhador. E por fim temos o caso do filme China Syndrom e
de Harrisburg. Este filme contava a história de um acidente em
uma central nuclear, sendo que pouco tempo depois da estréia
do filme um acidente nuclear acontece em Three Miles Island.
Para Baudrillard este último caso é mais interessante porque:
Sem discernir elos mágicos entre o simulacro e o real, é claro que a Síndrome não é estranha ao acidente real de Harrisburg, não segundo uma lógica causal, mas pelas relações
de contágio e de analogia silenciosa que ligam o real aos
modelos e ao simulacro: a indução do nuclear pela televisão
no filme responde, com uma evidência perturbadora, a indução pelo filme do acidente nuclear de Harrisburg. Estranha precessão de um filme sobre o real, a mais espantosa
a qual nos foi dado assistir: o real respondeu, ponto por
ponto, ao simulacro, inclusivamente no caráter suspensivo,
inacabado, da catástrofe, o que é essencial do ponto de vista
da dissuasão: o real acomodou-se, à imagem do filme, para
produzir uma simulação de catástrofe. (BAUDRILLARD,
1991, p. 73).

Um outro tema que é bastante recorrente na obra de Jean
Baudrillard é a questão do terrorismo. Quando o autor na obra
As Estratégias Fatais, destina um capítulo seu aos êxtases e a
as inércias da vida humana ele se reporta ao terrorismo como
uma figura do transpolítico e por conseqüência como um êxtase da violência.
Segundo o autor uma das principais formas do terrorisEditora Via Dourada
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mo atual é busca por reféns, o que se torna então uma facilidade
na medida em que todos somos reféns de alguém ou de alguma
coisa. Para ele a questão do refém é ainda mais interessante
porque ele coloca o problema do que é negociável e do que é introcável na nossa sociedade, e nos faz pensar assim, que a troca
é cada vez mais improvável, ou porque as regras se perderam
ou porque a troca fez emergir os últimos objetos irredutíveis, e
estes se tornaram verdadeiros prêmios (BAUDRILLARD, 1996,
p. 42).
Com o crescimento das populações e por conseqüência
com o crescimento das cidades é que se foi possível criar uma
estrutura onde o terrorismo possa atuar. Isso porque, para
Baudrillard seria impossível pensar a atuação terrorista em um
lugar onde não houvesse as massas, mas também onde não
houvesse um meio de se controlar estas massa, isso nos faz
voltar mais uma vez para as discussões sobre os meios de comunicação. Segundo ele:
Essa obscenidade, esse parti pris exibicionista do terrorismo, contrariamente à opção inversa do segredo no sacrifício
e no ritual, explica sua afinidade com os meios de comunicação – estágio obsceno da informação. Dizem: sem os meios de comunicação não haveria terrorismo. E é verdade que
o terrorismo não existe em si, como ato político original: ele
é refém dos meios de comunicação assim como eles o são
dele. Não há fim nesse encadeamento da chantagem – todo
mundo é refém do outro, é o fim do fim da nossa relação
chamada social. Aliás, existe um outro termo por trás de
tudo isso, que é uma espécie de matriz desta chantagem
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circular: são as massas, sem o que não haveria meios de comunicação nem terrorismo (BAUDRILLARD, 1996, p. 39).

Porém a análise de Baudrillard sobre o terrorismo fica
ainda mais interessante quando ele resolve envolver um terceiro elemento de influência, o Estado. O Estado para ele, teria
a eterna responsabilidade de descobrir e punir o responsável
pelo terrorismo, contudo isto se dificulta quando o Estado além
de lidar com o terrorista precisa lidar também com os meios
de comunicação. Isso porque, se antes da difusão dos meios
de comunicação o estado estava livre para lutar contra os terroristas da forma como quisesse, hoje por causa dos meios de
comunicação que a tudo difundem e simulam, isso não é mais
possível. Sendo assim, hoje temos uma inversão de pólos, pois,
enquanto o Estado se prende para prender os terroristas, estes
se libertam por causa da mídia. Ou seja, os terroristas não negociam mais com a classe política e sim com a classe midiática.
Desta forma, é realmente crucial perceber como estamos
nas mãos dos meios de comunicação. Não é apenas uma pequena influência que eles exercem sobre nossa sociedade, eles
controlam o que acontece nela. Na própria sociedade brasileira
é possível perceber vários casos famosos onde o chamado terrorista se preocupou mais com a opinião da mídia do que com
a opinião do Estado, que neste caso estava representado pelo
poder jurídico. Poderíamos então dizer que somos todos reféns
dos meios de comunicação? Eis algo a se refletir, e Jean Baudrillard nos dá uma boa ajuda nesta reflexão.
Uma anomalia da nossa sociedade que também está
presente na obra de Jean Baudrillard é a obesidade. A obesidaEditora Via Dourada
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de não só do corpo, por ingerir muita alimentação que não é
transformada em energia, mas principalmente a obesidade de
simulação, ou seja, obesidade de um sistema que engorda de
tanta informação.
Obesidade fetal, primal, placentária: é como se estivessem grávidos de seus corpos e não conseguissem pari-los.
O corpo aumenta, aumenta, sem conseguir dar a luz a si
mesmo. Mas também obesidade secundária, obesidade de
simulação como os sistemas atuais, que engordam de tanta
informação que nunca dão a luz, obesidade característica
da modernidade operacional, em seu delírio de estocar tudo
e tudo memorizar, de chegar na mais completa inutilidade,
aos limites do inventário do mundo e da informação e ao
mesmo tempo, instaurar uma potencialidade monstruosa
que não tem mais representação possível, que não é mais
possível pôr em ação, uma redundância vã quer evoca um
século depois, mas num universo cool e sem ironia, sem
ácido patafísico, a célebre gidouille do Pai Ubu (BAUDRILLARD, 1996, p. 25).

Hoje em dia temos tanta informação ao nosso dispor
que já não sabemos o que fazer com ela. O número de pessoas
e, portanto o número de produção de informações aumentou
tanto que já não conseguimos mais absorvê-la. Ficamos inchados, obesos e ainda não é o suficiente. As mídias também contribuem sobremaneira para este fato, elas jogam informações
sem nenhum tipo de critério e nos engordam sem nenhuma
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piedade. Para o autor, a mídia em que isso se torna mais gritante é a Televisão. Esta com seu recurso extremamente sedutor
de áudio visual nos metralha a todo momento e nos faz inchar
de informação cada vez mais.
Apesar de atualmente a Televisão ainda ter muito poder
no alargamento das informações, a internet vem cada vez mais
tomando espaço como difusora destas. Principalmente depois
da popularização das Redes Sociais, onde as informações estão cada vez mais nas mãos das pessoas (literalmente). Sendo
assim, a nossa sociedade se tornou uma consumidora compulsiva, ao ponto de neste momento estarmos imersos em uma
verdadeira obesidade mórbida de informações.
Segundo Baudrillard a obesidade também chega a ser
obscena, chega a ser mais um êxtase, mais um câncer na sociedade. A obesidade para ele não seria obscena apenas porque
tem muito corpo, mas porque ali o corpo está demais. Está sobrecarregado.
Algo que também estaria demais para o autor seria o
sexo. No caso deste o seu êxtase seria a pornografia, ou seja,
o sexo sem nenhuma sedução. Assim como faz com outros êxtases, nesta parte de sua obra Jean Baudrillard usa o sexo e
o pornô para analisar a nossa sociedade como um todo. Para
entender como estes êxtases, na realidade, são simulacros que
mascaram a verdade, que mascaram o real, nos levando então,
não a um falso, mas a um hiper-real:
Portanto o pornô mascara ou a verdade do capital e da infraestrutura, ou a do sexo e do desejo. Ora, é o caso de dizer
que ela não mascara absolutamente nada: Não é uma ideoEditora Via Dourada
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logia, isto é, não oculta a verdade: é um simulacro, ou seja,
o efeito de verdade que oculta o fato de esta não existir.
O pornô diz: existe o sexo bom em algum lugar, pois sou
sua caricatura. Na sua grotesca obscenidade, ele é uma tentativa de salvar a verdade grotesca do sexo para devolver
alguma credibilidade ao modelo sexual enfraquecido. Ora,
eis aí toda questão: existe sexo bom, existe simplesmente
sexo em algum lugar, sexo como valor de uso ideal do corpo, como potencial de gozo que possa e que deva se “liberado”? É a mesma questão colocada a economia política:
além do valor de troca como abstração e da desumanidade
do capital, existe uma boa substância do valor, um valor de
uso ideal das mercadorias e das relações sociais que possa e
deva ser “liberado”? (BAUDRILLARD, 1991, p.44).

Para o autor o pornô chega a se tornar grotesco, pois
nele o sexo é mostrado apenas em seus detalhes anatômicos,
nele não se mostra o sexo como um ato de sedução. Para ele o
pornô é tão cheio de detalhes, revela a realidade tão de perto
que chega e ofender e enojar a quem o vê. Seria então o detalhe
microscópico que fica em voga com o pornô, um detalhe que se
foca apenas nos órgãos genitais, fazendo desaparecer assim o
rosto e o corpo, fixando o ato apenas no plano coital. Desta forma, é mostrando e até mesmo analisado todos os seus detalhes,
revelando cada micro – espaço do corpo que é ou está sendo
explorado pelo pornô.
Em seu texto, Jean Baudrillard nos vai dando vários
exemplos de como o pornô é o êxtase do sexo e de como ele
pode chegar a uma obscenidade absoluta, porém, desses exemSérie Saberes e fazeres da educação: volume 19
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plos o que mais nos chamou a atenção foi o dos operários japoneses. Segundo ele:
O Equivalente do operário acorrentado é esse cenodrama
vaginal japonês, mais extraordinário que qualquer striptease: moças de coxas abertas a beira de uma estrada, os
proletários japoneses em mangas de camisas (é um espetáculo popular) autorizados a meter o nariz e os olhos até
dentro da vagina da moça, para ver, para ver melhor – o
que? – trepando uns sobre os outros para alcançá-la, a moça
conversando com eles durante o tempo todo ou ralhando
por formalidade. Todo o resto do espetáculo, flagelações,
masturbações recíprocas, strip tradicional, apaga-se diante
desse momento de obscenidade absoluta, sexual. Pornô
sublime: se pudessem os tipos meter-se-iam inteiros dentro da jovem – exaltações de morte. Talvez, mas ao mesmo
tempo eles comentam e comparam as respectivas vaginas
sem nunca rir ou gargalhar, numa seriedade mortal e sem
nunca tentar tocá-las, a não ser por brincadeira. Nada de
lúbrico: um ato extremamente grave e infantil, uma fascinação integral pelo espelho do órgão feminino, como de
Narciso por sua própria imagem. Muito além do idealismo do strip-tease (talvez lá dentro houvesse até sedução),
no limite sublime o pornô converte-se numa obscenidade
purificada, aprofundada no domínio visceral – por que se
deter no nu, no genital? Se o obsceno é da ordem da representação e não do sexo, deve explorar o próprio interior
do corpo e das víceras; quem sabe que o gozo profundo de
Editora Via Dourada
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esquartejamento visual, de mucosas e de músculos lisos daí
pode resultar? Nosso pornô ainda tem uma definição muito
restrita. A obscenidade tem um futuro ilimitado (BAUDRILLARD, 1991, p.40).

Neste parágrafo é notório analisar o pornô como um ato
que leva ao extremo do obsceno e ao extremo da realidade, que
leva, portanto ao hiper-real. Isso porque dentre os êxtases de
nossa sociedade o pornô é aquele que mais rápido, e às vezes até
mesmo pelo choque visual que apresenta, nos leva a perceber a
nudez da vida sem os véus que a fetichizam, sem a sedução dos
seus simulacros. Por isso para Jean Baudrillard, estaríamos nos
perdendo no hiper-real.
O último êxtase analisado pelo autor seria a clonagem,
o êxtase da vida. Este é o êxtase em que Baudrillard põe mais
paixão ao se referir. É também o único que aparece nas três
obras aqui trabalhadas e também vai levantar a maior crítica
do autor. Na obra Da Sedução, primeiro livro escrito pelo autor,
dentre as três obras aqui analisadas, ele já salienta a clonagem
quando vai falar da sedução fria, ou seja, da sedução que a tecnologia nos trás. Para ele a clonagem seria, mais uma sedução
fria, onde o ser humano busca freneticamente uma auto – sedução. A clonagem seria um espelho que para esta auto – sedução não é mais suficiente, é necessário agora buscar a fórmula
para a (re)produção de seres humanos.
Produção e sepultura do espelho do código genético. Não há
prótese mais bela que o ADN, extensão narcíseca mais bela
que essa nova imagem conferida ao ente moderno, ao invés
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de sua imagem espetacular, sua fórmula molecular. É aí que
ele vai encontrar sua “verdade”, na repetição indefinida de
seu ente “real”, de seu ente biológico. Esse narcisismo, de
que o espelho já não é uma fonte mas uma fórmula, é então
também a paródia monstruosa do mito de Narciso, Narcisismo frio, auto-sedução fria, sem sequer distância mínima
pela qual o ser pode viver a si mesmo como ilusão; a materialização do duplo real, biológico, no clone, corta rente a
possibilidade de jogar com a própria imagem e de, através
dela, jogar com a própria morte (BAUDRILLARD, 1991, p.
191).

Como vemos para o Baudrillard a geração de um clone,
de uma cópia de si mesmo, tem o significado de jogar e de gerar
a própria morte. Isso porque, a partir do momento que o homem começa a se reproduzir, como na reprodução assexuada
dos vegetais, onde produz exatas cópias de si mesmo, ele não
está matando apenas os seus parentes, em específico seu pai e
sua mãe, mas o ato de gerar um ser com um ADN diferente e,
portanto um ato de gerar a alteridade. No caso do clone o que
vai ficar é apenas a matriz genética, todo o resto morre. Isso
porque o clone é a abolição de toda a alteridade e de todo imaginário, não é nem gêmeo, nem espelho narcisista, é apenas a
mesma matriz genética.
Porém, apesar de atrair esse tipo de pensamento de morte, Baudrillard também afirma que o clone também está ligado
a figura imaginária do duplo, figura esta que sempre busca ao
mesmo tempo a eternidade. É como se o clone fosse também
uma tentativa humana de sobreviver a todo custo. Onde a cada
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célula é possível se encontrar a receita para mais um clone.
Desta forma, segundo Baudrillard, estaríamos a um passo de
passarmos a uma era onde o último estágio seria a produção
serial de seres humanos.
É isso, nós estamos a falar aqui dos êxtases da nossa sociedade, estamos a falar do mais real que o real, do hiper-real,
estamos a falar de algo maior que o sexo, do pornográfico, de
algo maior que o violento, o terrorismo, de algo maior que o
gordo, a obesidade, de algo maior que a vida, a clonagem. São
esses, para este autor polêmico, os grandes êxtases e porque
não dizer os grandes exageros desta nossa sociedade de consumo, algo que faz o ser humano ir por caminhos inimagináveis,
caminhos estes que tentam destruir a ordem de Deus. Esses êxtases são urbanos, aconteceram ou foram agravados por causa
das aglomerações urbanas, sendo que desta forma poderíamos
então chamar estes êxtases de Práticas Urbanas.
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SABERES E FAZERES
DA EDUCAÇÃO

CAPÍTULO 2
DO DIRETOR AO GESTOR DE DINÂMICAS
PEDAGÓGICAS
Elias Augusto de Sousa1
1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Discutir a função do diretor escolar a partir da clareza
de um referencial teórico e histórico é uma riqueza para o processo educacional, e obviamente muito animador para os que
atuam diretamente na melhoria da aprendizagem. Essa reflexão inicial nesse artigo começa exatamente com a definição do
papel do diretor, trazida pela Revista Gestão em Rede, do CONSED – Conselho Nacional de Secretários de Educação, do Projeto – Rede Nacional de Referência em Gestão Escolar.
O diretor-cidadão, educador e político – é a pessoa de
maior importância e de maior influência individual numa escola. Ele é responsável por todas as atividades na escola e pelas
atividades que ocorrem ao seu redor e afetam diretamente o
trabalho escolar. É a sua liderança que dá o tom das atividades escolares que cria um clima para aprendizagem, o nível
de profissionalismo e a atitude e a atitude dos professores e
dos alunos. O diretor é, ainda, o principal elo entre a escola e
a comunidade {...}. A experiência demonstra que, se a escola é
1
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vibrante, inovadora, centrada no aluno, se tem boa reputação
na sociedade, se os alunos tem o melhor desempenho que suas
potencialidades permitam, se o pessoal trabalha com “garra”,
é quase certo que a chave do sucesso está na liderança do seu
diretor. (CONSED, apud CARVALHO, 2005, p. 163).
O diretor é, na visão de CARVALHO (2005), o maior
responsável pelo melhor desempenho do aluno, por ser justamente ele, o diretor, o grande líder da aprendizagem, a grande
referência de todas atividades desenvolvidas pelos professores
e alunos e indiscutivelmente, é ele a grande ponte que diminui
a distância entre a comunidade e a escola.
O diretor escolar que exerce função nessa sociedade plural, dinâmica e marcada pela quebra dos valores a cada minuto, muito conhecimento tem de ter e muitas novas estratégias
de ensino das quais tem que dispor, pois hoje não basta mais
apenas aplicar uma metodologia; é preciso experimentá-la em
contextos diferentes para se ter a certeza de que ela não será recebida pelos alunos como uma ameaça ou uma agressão à sua
liberdade. Isto é afirmado para sensibilizar o gestor de como a
sua atuação pedagógica é certamente o grande diferencial na
luta pela melhoria da aprendizagem e, com certeza, é também
a maior contribuição que o professor possa receber como valia
no seu afã em sala de aula.
Muitos são os estudos sobre as implicações políticas das
reformas educacionais propostas pelos governantes, em nível
internacional, nacional e estadual. É vasta também a bibliografia que trata das mudanças de perfil do diretor escolar, conforme o período histórico no qual está inserida a escola. Assim fica
fácil perceber as mudanças na forma de administrar as escolas
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e nos novos significados da palavra diretor.
Diretor, administrador, gestor e líder pedagógico são algumas maneiras que historicamente a sociedade tem designado o diretor escolar. Talvez por trás dessas mudanças esteja o
desejo de também modificar a maneira como o diretor deva
exercer seu papel, como ele deve atuar conforme o momento
histórico e de acordo com as exigências da sociedade. Essa mudança de termos traz, por fim, uma reflexão profunda sobre a
função social da escola na atualidade. Discussão esta que não
será aprofundada aqui.
Até pouco tempo, o modelo de direção da escola, era o
diretor submisso aos órgãos centrais, e seu papel se restringia
ao de guardião e administrador de determinações estabelecidas
pelas instâncias superiores. A intensificação sobre a autonomia
da escola se deu a partir da década de oitenta, quando tomaram posse os primeiros governadores eleitos pelo voto direto.
O debate sobre a autonomia da escola toma corpo e possibilita
modificação na terminologia e avaliação da atuação administrativa, que passa a ser denominada gestão democrática. Estendeu-se, logo no início do debate sobre autonomia da escola, que a mesma não devia ser um discurso vazio e que, junto
a esse novo conceito de autonomia escolar, estava a mudança
do conceito de administrar e uma nova maneira de atuação do
diretor. E toda essa mudança proposta pela autonomia da escola se resumia em função de duas prioridades: reverter a baixa produtividade do ensino e estar o diretor prioritariamente
comprometido com a meta da redução da repetência e com a
melhoria da qualidade do ensino.
De acordo com Luck, 2000, o diretor escolar é um gestor
Série Saberes e fazeres da educação: volume 19

40 | Reflexões e práticas docentes da EEFM Parque Presidente Vargas

da dinâmica social e pedagógica, um mobilizador e orquestrador de atores, um articulador da diversidade para dar-lhe unidade e consistência, na construção do ambiente educacional e
promoção segura da formação de seus alunos. Atualmente, o
diretor de escola é chamado a admitir seu papel político frente
aos desafios exigidos pelo seu cargo. Além das atividades de
administrador escolar, o diretor exerce a atuação da gestão,
que abrange aspectos filosóficos e políticos. Devemos considerar que, esses aspectos vêm antes e acima da administração. A
administração é uma das formas de gestão, pois compreende as
atividades de planejamento, organização, direção, coordenação
e controle. As formas mais conhecidas de gestão são: administração, cogestão e autogestão.
O novo sentido da gestão escolar é marcado por um forte
desejo de que a escola abrace a compreensão e práticas interativas, participativas, democráticas e pedagógicas caracterizadas
por movimentos decididos e complexos em que todos os envolvidos no processo educativo interagem, estabelecendo alianças,
organização e parcerias para se chegar ao objetivo mais desejado pela sociedade: que todos aprendam e aprendam com efetividade.
Devemos lembrar que esse desejo de construção coletiva da aprendizagem dentro da escola é um desafio e uma
questão cultural da educação brasileira. Vale ressaltar que essa
aprendizagem colocada sob a responsabilização de todos deve
ser entendida como processo complexo, que envolve vários cenários e várias possibilidades organizativas. A sua construção
não pode ser individual nem pertencente a um único segmento
escolar. É projeto coletivo necessariamente, porque a educação
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é coletiva e social, antes de tudo.
A gestão democrática, participativa e pedagógica é o resultado de um processo coletivo que envolve dedicação, desapego aos interesses individuais, conhecimento da legislação e
também implementação e consolidação de ações objetivas que
desemboquem todas na melhoria da aprendizagem, pois afinal,
não tem sentido a construção da autonomia participativa se
não for para se chegar á universalização da educação de qualidade e excelência.

2

COMO SURGIU A ESCOLA

Escola pode se referir a uma instituição de ensino ou a
uma corrente de pensamento com características padronizadas que formam certas áreas do conhecimento e da produção
humana. A palavra escola vem do grego scholé, que significa
lugar do ócio. Na Grécia antiga, as pessoas que dispunham de
condições socioeconômicas e tempo livre, nela se reuniam para
pensar e refletir.
A escola é um local de ensino onde se aprende diversas
disciplinas, onde se aprende valores e onde, periodicamente e
de forma necessária, avalia-se o andamento de tudo.
Shoelé, scuela, escola, grupo escolar e colégio são as denominações recebidas pela escola historicamente e mais comuns até os dias atuais.
Aqui no Brasil, a primeira organização da educação, tanto para as questões administrativas como para as questões pedagógicas, baseou-se no Ratio Studiorum ou Plano de Estudos
da Companhia de Jesus, documento publicado oficialmente em
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1599 (SECO, etal, 2006). Foi esse documento que direcionou as
formas de organização e administração, currículos e métodos
para os estabelecimentos de ensino em que os jesuítas atuavam, inclusive no Brasil. Nele encontramos a figura do Reitor,
autoridade mais alta do Colégio, cuja atribuição se reduzia a
observar o bom funcionamento do estabelecimento, tendo em
vista o fortalecimento da fé cristã.
Porem, devido às dificuldades que a colonização do Brasil
acarretava para os jesuítas, esse Plano de Estudos sofreu alterações, embora não tenha se desviado dos objetivos primordiais
de converter os índios à doutrina cristã. E em 1959, a Companhia de Jesus foi expulsa de Portugal e de suas Colônias, pelas
ações desencadeadas por Sebastião José de Carvalho e Melo, o
Marquês de Pombal, nomeado primeiro ministro por D. José
I. O objetivo dessa ação era colocar Portugal em condições de
competir com as nações estrangeiras. De acordo com CARVALHO, (s/d p. 12):
“As reformas pombalinas e expulsão dos jesuítas tanto do
Reino como dos domínios portugueses decorrem, sobretudo, da
oposição entre a ordem feudal e a ordem burguesa nos países
da Europa. Nesse contexto, a emergência na ordem mundial, as
novas relações sociais, relacionadas ao comércio manufatureiro
e sua ausência em Portugal, são a causa principal das reformas,
particularmente no campo da educação”.
Se, de um lado, as escolas da Companhia de Jesus tinham
como objetivo servir aos interesses da fé, Marquês de Pombal,
por outro lado, pensou e organizou a escola para servir aos interesses do Estado. Houve, desta forma, uma mudança radical
nos propósitos para a educação, quando, em 1759, institui-se o
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Alvará Régio, documento que passou a organizar a educação,
criando dentre outras medidas, o cargo de Diretor Geral de Estudos. Suas atribuições eram amplas: iam desde a aplicação de
licença para o magistério público e privado até a designação de
comissários para o levantamento das condições das escolas e
professores, a fim de controlar e fiscalizar o ensino ministrado.
Nesse período, após o fechamento dos colégios jesuíticos
e a apreensão de seus bens, foi desmontada toda a organização
escolar construída pelos padres. O sistema unificado, baseado
na seriação dos estudos, foi substituído por um ensino disperso
e fragmentado, calcado em aulas isoladas, denominadas Aulas
Régias, que eram ministradas por professores leigos e despreparados para atuar com base na nova concepção de ensino.
No que diz respeito ao aspecto administrativo, o ensino era fiscalizado e controlado pelo Diretor Geral dos Estudos,
cujos amplos poderes incluíam fiscalizar e, se fosse o caso, advertir e punir o professor, realizar exames para todos os professores e autorizar o ensino público e particular.
Com a vinda da Família Real para o Brasil, no ano de
1807, várias instituições foram fundadas. Dentre elas, a Imprensa Régia, a Biblioteca Nacional, o Museu Nacional, as primeiras escolas de ensino superior, a Academia Real de Marinha e a Academia Real Militar, os cursos superiores de cirurgia,
anatomia e medicina e os cursos para a formação de técnicos
em áreas como economia, desenho técnico, química, agricultura e indústria.
Nesse período surgiu o que viria a ser a estrutura do ensino imperial, composta por três níveis: primário, secundário
e superior. Quanto à administração escolar, poucas mudanças
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ocorreram em relação ao período anterior, uma vez que as aulas
avulsas, nos níveis primário e secundário continuavam sendo
organizadas, fiscalizadas e controladas pelo poder central, representado pelo Diretor Geral de Estudos. No nível superior, os
diretores eram os próprios professores que se submetiam diretamente às ordens do governo, o Imperador. A Proclamação da
Independência em 1822 deu inicio a uma fase importante para
a compreensão das relações entre Estado e educação no Brasil,
já que as mudanças políticas que a caracterizavam interferiram
na modificação da instrução pública, em especial a primária.
Quando o Brasil declarou sua independência de Portugal, trouxe à tona discussões sobre a educação. A necessidade
de então era formar quadros administrativos, construir uma
nova elite burocrática que substituísse a administração lusitana, em como construir uma estrutura mínima que garantisse
instrução primaria à população branca e livre. Iniciou-se, assim, com a elaboração da primeira constituinte, o debate sobre
a construção de um sistema nacional de instrução pública que
viesse ao encontro das ideias da época, quando a instrução era
vista como meio de trazer a modernidade à sociedade.
Cabe dizer, no entanto, que os resultados não foram muito profícuos, ou seja, a emancipação politica não criou o sistema nacional de educação e nem trouxe mudanças significativas
nas concepções e práticas da administração. Assim, haveria a
necessidade de um responsável por todas as atividades realizadas nesse espaço, dente eles: organização de horários, controle da frequência de alunos, presidência das bancas de exame,
declaração de aprovação e reprovação de alunos, concessão de
licença a professores e funcionários, além da intermediação das
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correspondências entre professores e o presidente da província.
Em 1988, com a Proclamação da República no Brasil, novamente o debate sobre a educação foi retomado. Nesse momento, surgem as primeiras indicações oficiais do cargo de
diretor de escola pública secundária. O responsável pela administração da Escola era denominado professor-diretor, cujas
atribuições abrangiam a realização das funções administrativas
e pedagógicas da Escola, desde a fiscalização dos alunos e professores até o pagamento das contas da Escola, bem como a
demissão e contratação de funcionários.
Por meio do Decreto Estadual n° 248, de 26 de setembro de 1894, criou-se o Grupo Escolar como uma instituição
que condensava a modernidade pedagógica. Nele se valorizava
o ensino seriado, com classes homogêneas e reunido em um
mesmo prédio, sob uma única direção, bem como o uso de métodos pedagógicos modernos. Havia um professor para cada
classe e professores adjuntos e auxiliares, em correspondência
com as novas condições urbanas de concentração da população.
Com o Grupo Escolar passou a existir uma organização,
uma graduação, uma ampliação da escolarização, uma padronização de métodos de ensino, cuja administração e supervisão
eram controladas pelo Estado. A administração cabia a um diretor, que era escolhido pelo Presidente do Estado entre os professores diplomados por Escola Normal, ou na falta desses, por
complementaristas. Assim, a criação do cargo de Diretor relacionava-se à necessidade de existência, na escola, de alguém
para organizar, coordenar e fiscalizar o ensino, nos termos da
reforma educacional realizada pelos republicanos.
Ao longo dos anos, a organização escolar foi se modificanSérie Saberes e fazeres da educação: volume 19
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do e a função do diretor, que nas primeiras escolas instituídas,
incluía desde os aspectos administrativos até os pedagógicos,
também sofreu alterações. Dessa forma, ao final da República
Velha, o poder, antes atribuído ao Diretor do Grupo Escolar, foi
transmitido aos Delegados Regionais e aos Inspetores de Distritos, vistos como imprescindíveis para a eficácia da Reforma da
Educação proposta em 1920.
Nos anos 30, enfatizou-se a necessidade de formação do
administrador escolar em bases mais científicas, ao mesmo
tempo em que o enfoque administrativo foi mais valorizado do
que o pedagógico (SECO, 2006).
A administração escolar apoiada nos princípios da administração empresarial, científica e burocrática de Taylor, Fayol
e Weber, deu ênfase à racionalização dos procedimentos organizacionais e administrativos escolares. Ou seja, privilegiou-se
a divisão do trabalho entre planejamento e execução, planejamento e sistematização minuciosa das atividades, a fim de obter economia de tempo, produtividade e eficiência na realização
das tarefas (AZEVEDO, 1958, p. 90).
Nesse período, a luta dos educadores pela construção de
um Plano Nacional de Educação resultou na apresentação de
um Plano de Reconstrução Educacional, que ficou conhecido
como Manifesto dos Pioneiros da Educação. No que diz respeito
à formação do diretor, propunha-se que fosse pautada no conhecimento filosófico e cientifico. Já com relação à sua função,
defendia-se a necessidade de autonomia para romper com a
centralização das decisões educacionais.
No período de 1837 a 1945, denominado Estado Novo, a
estrutura dos sistemas de ensino foi marcada pela tecnocracia
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e pela falta de unidade nacional, ou seja, pela falta de uma política educacional mais abrangente, unitária e democrática.
As Leis Orgânicas do Ensino cumpriram, de certa forma,
com a função norteadora da Educação e garantiram o controle
da administração das escolas com oferta da educação básica,
formada pelos cursos denominados então de primário, ginasial
e secundário. As funções do diretor pouco diferiam das que vigoravam no século anterior.
Em 1961, foi aprovada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional, a LDB n° 4.024/61. Ela manteve a
estrutura tradicional do ensino, não fixando um currículo nacional, de forma que respeitava as especificidades regionais e
evidenciava seu caráter descentralizador.
Quanto a função do diretor de escola, em seu artigo 42,
consta que o diretor de escola deverá ser educador qualificado, nas os termos desse Documento lançado em 1932, redigido
por Fernando de Azevedo a pedido do grupo de renovadores
da educação que, na IV Conferência Nacional da Educação, da
Associação Brasileira de Educação (ABE), se contrapuseram ao
grupo dos católicos liderados por Fernando de Magalhães.
A partir de então, segundo Santos (2002, p.70), em atenção a essa definição do Conselho Federal de Educação e ao espírito descentralizador da LDB, os estados passaram a criar regulamentos para o preenchimento do cargo de Diretor de Escola.
Com a reformulação da Lei 4024/61 pela Lei 5.692/71, os cursos
primário e ginasial passaram a constituir um só curso, denominando-se ensino de primeiro grau, com duração de 8 anos e de
caráter obrigatório. Assim, extinguiu-se o cargo de Diretor de
Grupo Escolar e criou-se o cargo de Diretor de Escola. A partir
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de então, o cargo de Diretor de escola vai se firmando, com exigências de qualificação cada vez mais específicas. A concepção
de diretor, antes relacionada aquele que tem uma experiência
de muitos anos de docência, foi substituída pela imagem do
administrador de uma equipe escolar.
A concepção de administração escolar que predominou
durante todo este período apoiou-se no modelo clássico da administração empresarial. Ou seja, a administração era concebida como um processo técnico, cientificamente determinado e
burocrático, cujo fim era obter unidade, economia de tempo e
de recursos e maior produtividade, Esse processo envolvia normas rígidas, autoridade centralizada, hierarquia, planejamento, organização detalhada e avaliação dos resultados.
Em fins dos anos 70 e início dos anos 80, as lutas pela
democratização da sociedade se fortaleceram, criando um contexto favorável a ampliação e a reorganização dos movimentos sociais. Nós primeiros anos da década de 80, presenciou-se
uma ampla mobilização da sociedade em favor das eleições diretas para os cargos executivos, sobretudo para a Presidência
da República, um aumento do controle público sobre o Estado,
ressaltando-se aqui a gestão democrática da educação, tanto na
definição da política educacional quanto na gestão das unidades de ensino nós diversos níveis.
O final dos anos 80 e o início dos 90 foram marcados pela
reformulação da organização e gestão da educação no Brasil.
As reformas privilegiaram a descentralização, a autonomia e a
democratização dos processos administrativos. A democratização no âmbito administrativo escolar é associada. a participação dos professores e pais nas decisões a respeito do processo
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educativo, o que abrange composição de instâncias colegiadas
(conselhos escolares, grêmios estudantis), eleições para cargos
administrativos, introdução de mecanismos que favoreçam a
eliminação da burocracia e flexibilização normativa e organizacional.
Nesse novo cenário, especialmente quando se trata da
gestão de escolas públicas, é inegável a importância da ação do
gestor da escola para garantir a efetivação da aprendizagem de
todos. No entanto, embora a maioria das escolas públicas conte com um diretor, muitas vezes escolhido pela comunidade,
ainda se mantém um distanciamento entre as exigências ou
garantias legais e a prática da gestão participativa e pedagógica, na escola, um distanciamento entre os discursos e as ações.

3 PARA QUE SURGIU O DIRETOR ESCOLAR
O cargo de Diretor escolar surgiu para organizar o trabalho nós grupos escolares e para uma maior vigilância das
atividades que os grupos exerciam dentro da escola, pois num
dado momento percebeu-se que, além do compromisso central
da escola com a aprendizagem, outras relações e necessidades
coletivas surgem no ambiente dos chamados grupos escolares.
Foi então que se percebeu a necessidade de se ter uma autoridade na escola para acompanhar demandas diversas as quais
fugiam do controle dos professores e alunos.
No início o ambiente da aprendizagem era apenas nas
salas das casas ricas da nobreza, nos locais improvisados e/ou
adaptados pelos pais abastados e tudo acontecia sob a responsabilidade direta de um maestro e de um discípulo. A partir
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do momento em que a aprendizagem foi perdendo a marca de
atividade individual e passou a ser entendida como uma ação
coletiva, os grupos de crianças se dirigiam para uma casa de
fazenda ou para uma sala simples da professora. Dezenas de
anos depois, passou-se a pensar num local separado para se
praticar a aprendizagem. Foi a partir daí que surgiu a figura do
reitor, do diretor. Os discípulos passaram a frequentar classes
improvisadas na casa de um professor ou em prédios públicos
mal conservados.
E no início de uma nova organização, a dos grupos escolares, surgiu exatamente nesse contexto. Esse modelo, forjado pela proposta iluminista republicana de racionalizar custos, exercer controle e oferecer acesso a Educação para todos,
reunião de quatro a dez grupos de alunos, que até então estudavam isolados. As crianças passaram a ser organizadas por
classes seriadas de acordo com o nível de conhecimento, com
um docente para cada 40 alunos. Funcionários com formação
diversa passaram a cuidar da aplicação do currículo e do gerenciamento da escola. A fiscalização dessa instituição não poderia
mais realizada a distância pelos inspetores.
Era preciso ter alguém dentro da escola e, assim, surgiu
o cargo de diretor. Cabia a ele fazer a interlocução junto ao governo e determinar as diretrizes administrativas e pedagógicas
dos grupos. A influência dele passou a ser tão grande que quem
exercia o posto era frequentemente convidado para assinar artigos em revistas e jornais, fazer conferências e se tornar conselheiro de secretários de estado.
João Lourenço Rodrigues (1969-1954), inspetor geral de
ensino de São Paulo, assinalou em relatório de 1908: "A escola
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do diretor é uma questão de vida ou morte. Pode-se dizer, em
geral, que tanto vale o diretor, tanto vale o grupo”.
A despeito do surgimento do cargo de diretor, afirma-se
que ele muda a medida que a força política também muda, ou
seja, o perfil de diretor está implicitamente colocado dentro do
modelo político da república. Pouca coisa mudou no perfil do
diretor no período da Primeira República (1889-2830) aos dias
atuais. De positivo, permanece apenas a importância do diretor
- agora reconhecido como gestor - e seu papel decisivo na realização do sonho republicano de uma escola pública de qualidade
para todos.
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SABERES E FAZERES
DA EDUCAÇÃO

CAPITULO 3
AS LUTAS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA:
UM ESTADO DA ARTE SOBRE A PRÁTICA CORPORAL E SUA RELEVÂNCIA COMO CONTEÚDO
Marcelo Paiva do Nascimento1
1 INTRODUÇÃO
Em meio à discussão sobre o componente curricular Educação Física adquirir efetivamente uma posição de destaque na
escola tanto quanto os demais, e fazendo das Lutas como uma
prática pedagógica que auxilie nessa problematização, surgiu
à necessidade de realizar um mapeamento do que vem sendo
estudado por teóricos na área a esse respeito. Esse estudo foi
retirado de parte da fundamentação teórica da dissertação de
Mestrado Profissional (PROEF-UNESP/UFRN) de mesma autoria com o tema: A EDUCAÇÃO FÍSICA COMO COMPONENTE
CURRICULAR NO ENSINO MÉDIO: VIVENCIANDO O CONTEÚDO LUTAS NA ESCOLA.
A motivação para pesquisar essa temática, nasceu de
uma vivência pessoal acerca dessa prática corporal ainda na
graduação. Não tivemos uma orientação de como levar as Lutas
para o ensino básico de modo efetivo. Essa dificuldade que enfrentamos também é citada por autores que veremos adiante,
1

Mestre em Educação Física Escolar pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN.
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que é a pouca sistematização e problematização do professor
enquanto graduando e que gera insegurança em lecionar esse
conteúdo. No entanto, acreditamos que não precisa ser um especialista, praticante de uma modalidade de luta para ensiná-la
na escola. A Educação Física historicamente é ligada principalmente ao futsal nas escolas e demais esportes coletivos, o que
limita muito a variedade de práticas corporais que o aluno pode
e deve experimentar.
Estamos vivendo um período onde a violência urbana
infelizmente cada vez piora, principalmente nas grandes periferias. Outra problemática que as Lutas carregam e a limita
enquanto prática corporal na Educação Física, é sua associação
ao conceito de brigas. Tomo aqui emprestado um dos lemas
do karatê shotokan: “Conter o espírito de agressão”. Esse sábio
ensinamento senão diretamente, mas indiretamente deve estar
atrelado não só a prática restrita dessa modalidade, mas a vida
cotidiana como um todo. As Lutas na escola devem primeiramente, afastar essa ideia de violência, é normal que o professor
tenha insegurança em trabalhar esse conteúdo por receio de alguns alunos já serem agressivos no dia-a-dia. As Lutas enquanto práticas corporais também podem ser analisadas pelo seu
viés histórico, é provado pelos estudos a respeito do surgimento e evolução da humanidade que lutar é um ato muito mais
corriqueiro que se imagina. A necessidade de sobrevivência e
identidade cultural dos povos pode ser trabalhada como instrumento de pesquisa, quem sabe até em parceria com outras disciplinas. Dessa forma é perfeitamente possível problematizar
esse conteúdo em seu aspecto de abordagem conceitual.
Feita essa reflexão inicial, exploramos a literatura para
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conhecer um pouco mais sobre a temática sob a ótica de vários
autores, esperamos ao final responder a seguinte indagação:
“Qual a relevância do estado da arte para problematizar a prática corporal Lutas nas aulas de Educação Física”?

2 DESENVOLVIMENTO
O “estado da arte” ou “estado do conhecimento”, tem
sido produzido significativamente nos últimos anos e de acordo
com Ferreira tem as seguintes características:
Definidas como de caráter bibliográfico, elas parecem trazer em comum o desafio de mapear e de discutir certa produção acadêmica em diferentes campos do conhecimento,
tentando responder que aspectos e dimensões vêm sendo
destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares,
de que formas e em que condições têm sido produzidas
certas dissertações de mestrado, teses de doutorado, publicações em periódicos e comunicações em anais de congressos e de seminários. (FERREIRA, 2002, pág. 258).

A análise aconteceu com a verificação dos artigos de periódicos publicados nos anos de 2010 a 2019, vinculados à área
21 do Quali/CAPES. Essa verificação foi feita com acesso online
aos periódicos. Foram digitadas na caixa de diálogo dos respectivos periódicos as palavras-chaves: “componente curricular”,
“educação física”, “ensino médio” e “lutas”, observando-se não
apenas a descrição literal do assunto, mas, sobretudo, considerou-se o conteúdo passível de análise inerente à temática.
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Os artigos foram salvos no computador pessoal para análise
posterior.
Ao fazer a coleta dos artigos estabelecemos três categorias de análise em consonância com a pesquisa, são elas: 1)a
prática pedagógica; 2) a metodologia de ensino; 3) a relação
conteúdo/currículo. No quadro abaixo temos uma visão ampla
do material pesquisado, especificando o do tema do artigo, periódico/ano, assunto e autores:
Quadro 1: Esquema geral do estado arte.
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Fonte: elaborado pelo próprio autor (2020)

Verificamos certo equilíbrio na distribuição dos artigos,
selecionamos os 15 mais relevantes, de acordo com as palavras-chaves selecionadas, sendo que seis versaram sobre a prática
pedagógica das Lutas (LOPES e KERR, 2015; BETTI e SO, 2018;
DARIDO e RUFINO, 2015; WIGGERS et al., 2019; GOMES et al.,
2010; GOMES et al., 2013). Apenas um sobre a metodologia de
ensino (CARNEIRO et al. 2015). E a questão que abordou o conteúdo e sua relação com o currículo do aluno, em uma quanSérie Saberes e fazeres da educação: volume 19
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tidade de oito estudos (BRANDÃO e SANTOS, 2019; BELTRÃO
e VASQUEZ, 2013; DARIDO e RUFINO, 2011; CORREIA, 2015;
GONÇALVES e SILVA, 2017; FONSECA et al., 2013,; LOPEZ et
al., 2019; MOURA et al., 2019). O quadro abaixo mostra com
exatidão a distribuição das problemáticas selecionadas:
Quadro 2: Relação quantitativa de assuntos

Fonte: elaborado pelo próprio autor (2020)

Essa distribuição demonstra uma preocupação dos autores em três dimensões importantes para problematizar as
Lutas na Educação Física escolar. Porém, em termos quantitativos, se levarmos em consideração a importância do conteúdo
e sua historicidade como prática corporal relacionada à cultura
de movimento, temos um número escasso de periódicos, ainda
mais no período de uma década.
Quanto à cronologia dessas produções, adotamos o recorte da década que se encerrou recentemente e que compreende
o espaço entre os principais ordenamentos legais que influenciaram e influenciam a Educação e consequentemente a Educação Física no Ensino Médio (LDB, PCNs, DCNEMs e BNCC).
Observamos que o último triênio houve uma intensificação de produções problematizando o conteúdo Lutas na escola,
o que nos dá uma leve percepção que esse conteúdo, embora
não sendo algo considerado novo para a disciplina, vem ocuEditora Via Dourada
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pando um espaço um pouco maior no que se compreende como
elemento importante da cultura de movimento e necessita ser
abordado na escola, não pela questão técnica do ensino de uma
arte marcial somente, mas pela necessidade do professor fazer
uma transposição didática dos valores que esse conteúdo pode
oferecer se abordado de forma crítica, levando em consideração
não somente o aspecto motor, mas também social e cultural.
Quadro 3: Cronologia da publicação de cada periódico pesquisado

Fonte: elaborado pelo próprio autor (2020)

Quanto aos periódicos citados acima, Pensar a Prática foi
o que mais encontramos produções, no total de cinco, Motrivivência, RBCM e RBEFE com dois artigos cada e a revista Movimento com quatro. O quadro abaixo apresenta esses dados
quantitativos:
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Quadro 4: Relação direta de assuntos tratados em cada periódico

Fonte: elaborado pelo próprio autor (2020)

2.1 AS LUTAS E SUA RELAÇÃO COMO CONTEÚDO/CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO FÍSICA
ESCOLAR
Daremos início a esse estado da arte analisando a categoria de estudos mais proeminente: As Lutas como conteúdo
da Educação Física e/ou sua importância no currículo. Começamos com o estudo de Darido e Rufino (2015), que trata de
problematizar as muitas propostas curriculares que apresentam as Lutas separadas da categoria de Esportes. Para isso, os
referidos autores fizeram uma revisão de literatura analisando
as concepções de Luta e Esportes presentes nessas propostas
curriculares.
Os autores começam enfatizando a presença dessa prática corporal de diversas maneiras na sociedade, mas que infelizmente embora defendida por vários autores e propostas curriculares, não são aplicadas de maneira contínua e sistematizada
na escola. Eles citam vários motivos que afastam o conteúdo da
prática da Educação Física como: falta de espaço, falta de maEditora Via Dourada
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terial, falta de vestimentas e associação intrínsecas às questões
de violência, formação insuficiente no professor na graduação
e a falta de pesquisas sobre o conteúdo no Brasil (CARREIRO,
2015; DEL´VECCHIO e FRANCHINI, 2006; CORREIA e FRANCHINI, 2010).
No entanto, pesquisaram também que esse conteúdo
pode ser aplicado na escola sobre o quê denominaram de cultura corporal (SOARES et al, 1992; SOARES, 1996; DARIDO e
RANGEL, 2015; DARIDO e JUNIOR, 2005; RUFINO e DARIDO,
2009; BETTI, 2009; PCNS/BRASIL, 1998).
Em todos esses estudos acima, o conteúdo Lutas aparece
separado do conteúdo Esporte. No entanto, as Lutas são práticas plurais e heterogêneas com origens distintas do conceito
de esporte moderno, ou seja, elas estavam lá milênios antes
do que entendemos por esporte, daí a diferenciação entre os
dois, o que os unem também é o que os separam. Os autores
concluem seu estudo dizendo que a separação ocorre por diferentes motivos e pode constituir uma maneira de garantir que
as Lutas sejam implementadas nas aulas de Educação Física
Escolar.
Dando continuidade a essa categoria, Moura et al (2019)
realizaram uma revisão de literatura com o objetivo de analisar a produção acadêmica brasileira acerca do ensino das Lutas
como conteúdo da Educação Física Escolar. Identificaram três
categorias: a) Aspectos pedagógicos e metodológicos das Lutas,
onde a produção critica o ensino técnico das Lutas e propões
uma abordagem que debata esse conteúdo de forma mais ampla, considerando os aspectos históricos, culturais e pedagógicos (ALENCAR et al., 2015; NASCIMENTO e ALMEIDA, 2007;
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RUFINO e DARIDO, 2001; RUFINO e DARIDO, 2012; GOMES et
al., 2013; FRANCHINI e DEL VECCHIO, 2013; SABINO e BENITES, 2010; NASCIMENTO, 2008; RADICCHI e FALCÃO, 2012;
UENO e SOUZA, 2014; SANTOS e PALHARES, 2010; LOPES e
KERR, 2015); b) Violência e Lutas no contexto escolar, nesses
aspecto os autores abordam a relação entre as Lutas e a violência na escola, destacam a necessidade de um debate crítico sobre elas, buscando desconstruir a relação com violência
(NASCIMENTO e ALMEIDA, 2007; UENO e SOUZA, 2014; VASQUES e BELTRÃO, 2013); c) Formação docente, nessa última
categoria elencada pelos autores constataram que os estudos
dizem a formação inicial e continuada tem influência direta ,
pois essas não preparam o professor de maneira adequada a
trabalhar o conteúdo na escola (NASCIMENTO e ALMEIDA,
2007; SANTOS e PALHARES, 2010; MELO, 2011; ALENCAR et
al., 2015; VASQUES e BELTRÃO, 2013; CORREIA, 2015; FRANCHINI e DEL VECCHIO, 2013; RUFINO e DARIDO, 2015; SILVA,
2011).
Os autores do artigo concluíram com esse estado da arte
que a produção existente aponta como principais necessidades
do ensino das Lutas a sistematização desse conteúdo e uma
maior reflexão pedagógica em sua intervenção. Além disso, a
importância que estas têm no universo da Educação Física Escolar se faz necessário que mais pesquisas sejam desenvolvidas,
principalmente para auxiliar o professor na prática pedagógica
desse conteúdo.
Em mais um artigo classificado como estado da arte,
Brandão e Santos (2019) se propõem a investigar a produção
acadêmica sobre o conteúdo Lutas no currículo da Educação
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Física Escolar. Constataram que, apesar de existirem uma série
de propostas de sistematização desse conteúdo, não há uma
vinculação destes com as abordagens pedagógicas da Educação
Física, acabando que a Pedagogia do Esporte se torna o meio
mais conveniente de abordá-lo. Inferiram que alguns fatores
restringem sua aplicação nas aulas, são eles: falta de estrutura
e material adequados, carga horária reduzida e predominância
de outros conteúdos. Esses fatores restritivos levaram a outros
estudos que apontam soluções para essas problemáticas, assim
o Jogo foi apontado como uma alternativa para minimizar esse
quadro e iniciar o trato metodológico das Lutas na escola (GOMES et al, 2013; CHAVES et al, 2014; MADURO, 2015).
Os autores concluíram que a produção sobre o conhecimento das Lutas ainda é recente, apesar de ser uma construção
antiga da história da humanidade. Que apesar de identificarem fatores restritivos acerca da aplicação do conteúdo na escola existe também interesse de estudos em elaborar propostas
para a sistematização desse conhecimento. No entanto, apontam como primordial a necessidade de mais estudos para comtemplar as categorias mencionadas.
Em relação às Lutas como objeto de desejo de currículos
escolares e acadêmicos, temos a contribuição de Gonçalves e Silva (2017), os mesmos propõem problematizar a produção das
Lutas enquanto um saber digno de uma ordem discursiva acadêmica, científica e pedagógica. Observaram que as Lutas são
um produto de capturas e processos inventivos em constantes
práticas de significação. Com isso classificam três marcos constituintes: a relação de pertencimento com a apropriação pelas
correntes ginásticas e esportivas; sua inserção em currículos
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de formação; e a disputa jurídica acerca de seu reconhecimento no mercado de trabalho. Os autores enfatizam que as Lutas atualmente são práticas corporais aceitáveis e necessárias
para a composição de um conjunto de saberes que caracteriza
a Educação Física. Por exemplo, as Lutas enquanto uma prática
de caráter mecanicista e tecnicista vigorou num primeiro momento. Mas dentro desse contexto temos um recorte que prova
que não bastava ser uma prática sociável passível de ser pedagogizada, precisava ser aceita socialmente.
A capoeira, por exemplo, não era bem vista nesse contexto, pois segundo o pensamento higienista-militarista-esportivista, era uma prática que fugia ao rigor da sistematização de
outras modalidades de Lutas, além da questão social e cultural
pautada pela classe dominante.
No entanto, outras formas de pensamento vieram para
fazer um contraponto a esse paradigma. Os autores destacam
duas obras importantes, a abordagem crítico-superadora de
Soares et al (1992) e os PCNs (1999) de caráter mais humanista, que vieram trazer uma nova visão para a Educação Física
escolar brasileira quando propõem um trato reflexivo sobre o
movimento humano, e não apenas biológico. As Lutas passaram
a ser tratadas em blocos de conteúdos separadas dos esportes,
a capoeira é resgatada como patrimônio da cultura corporal e
o conteúdo passa a ser adotado por uma perspectiva pedagógica e educacional. Os autores concluem que a ativação de um
exercício problematizador, serviu para demonstrar o quanto a
polissemia, a ambiguidade e a indeterminação são produtivas
quando se trata de práticas de produção de sentido com relação
ao tema: Lutas, Educação Física e Currículo.
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A relevância social e pedagógica do MMA como inserção
na forma de conteúdo na escola foi tema abordado por Beltrão e Vásquez (2013). Segundo esses autores o MMA surgiu
como um evento espetacularizado, onde era conhecido como
vale-tudo. De imediato houve rejeições a sua prática por conta
da excessiva violência. Assim, o MMA sofreu um processo de
esportivização para atrair não somente um público específico,
mas apresentá-lo a um novo e em diferentes faixas etárias. A
explosão mercadológica e midiática foi imediata e sua discussão na escola como modalidade de Luta era inevitável.
No entanto, alguns fatores podem prejudicar essa inclusão, que são os mesmo que marginalizam o conteúdo Lutas
na escola: a violência, formação precária dos professores em
abordá-lo e rejeição da comunidade. Ainda assim os autores
estão confiantes que essa prática corporal em específico pode
encontrar êxito dado a sua crescente popularização
Essa marginalização das lutas tradicionais juntamente com
a força do MMA como prática corporal emergente pode influenciar significativamente na inclusão deste como tema
do conteúdo lutas da Educação Física escolar. E, ressalte-se,
o MMA pode inclusive viver algo que as lutas ainda não
viveram na escola: impulsionada pelo poder midiático, ser
reivindicada pelos alunos como conteúdo escolar (BELTRÃO
e VÁSQUEZ, 2013, pág.299).

Portanto, esse tipo de prática corporal pode ser absorvido como conteúdo escolar desde que sua assimilação seja essencial para que produza um desenvolvimento e socialização
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do aluno. Os autores concluem com esse estudo que a frequência com a qual o MMA adentra os lares dos jovens brasileiros
desperta certo desejo pelo seu consumo com uma semelhança
ao futebol: o de ser um profissional e ganhar muito dinheiro. É
papel de a Educação Física equacionar os fatores ligados inevitavelmente ao MMA, problematizando-o para que ele possa ser
abordado como conteúdo nas aulas.
Em mais um trabalho que aborda as Lutas como um
conteúdo importante na grade curricular da Educação física,
Correia (2015) encara as Lutas, Artes Marciais e Modalidades
Esportivas de Combate (L/AM/MEC) a respeito da sua expansão recente devido às tecnologias de informação e o processo
de globalização, causando uma visibilidade jamais vista na história da humanidade. Essa realidade apresentada ajuda muito
na aplicação das Lutas na escola. É função social da educação
escolar, articular à especificidade da Educação Física, que
devem condicionar a transformação didática e pedagógica dos
objetos de ensino e aprendizagem, São os propósitos da escola
que norteiam a maneira pela qual as Lutas serão conservadas/
transformadas para efeito de uma legitimidade educativa. Concluem os autores que as Lutas estão grávidas de relevância social e são dotadas de pertinência como objetos de cultura escolar e evitando o simples significado atribuído a elas pelo senso
comum.
Encerrando esse bloco de periódicos discutimos duas
obras que possuem em comum as percepções de professores
sobre o conteúdo em suas aulas. O primeiro de Lopez et al
(2019) que tratam de analisar o discurso dos professores de nível médio sobre a aplicação do conteúdo do conteúdo Lutas nas
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aulas de Educação Física em Corumbá/MS. O estudo foi baseado no de Ferreira (2006) ao adaptar seu modelo de pesquisa.
Usando uma metodologia de natureza qualitativa, de caráter
analítico-descritivo. Inicialmente os autores constataram que
83% dos entrevistados têm o conteúdo em seu plano de ensino, porém em maior parte não proporcionam vivências, aulas
práticas, recorrendo a outras metodologias como exibição de
vídeos, por exemplo. A capoeira é a modalidade mais citada,
hipoteticamente pela expressiva presença do Candomblé e da
Umbanda na região. Foram citados muitos problemas que dificultam a inserção do conteúdo nas aulas: falta de estrutura física da escola e formação acadêmica insuficiente dos professores.
Os autores concluíram como avanço a presença do conteúdo nas aulas e sua problematização, porém ressaltam que
ele é pouco trabalhado de modo prático com os alunos de Ensino médio da região, sendo necessário que este deve ser abordado de forma crítica, desafiadora, inovadora e criativa. Os professores precisam de aprimoramento para oferecer o conteúdo de forma mais diversificada. Em outro estudo semelhante,
Fonseca et al (2013) analisam o conhecimento e aplicação do
conteúdo nas aulas de Educação Física em Pelotas/RS. A metodologia da pesquisa se descreve como observacional, descritiva
e transversal e entrevistou 69 docentes que se submeteram a
um questionário.
Após a análise dos dados, verificou-se que a maioria dos
professores ressaltou não ter instrução para desenvolver as Lutas no âmbito escolar. Os autores sugerem que as entidades
oficiais ofereçam cursos de capacitação e atualização para esses
professores e que os cursos de licenciatura revejam seus projeSérie Saberes e fazeres da educação: volume 19
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tos pedagógicos.
De acordo com as respostas dos participantes, três fatores contribuem para a inserção das Lutas como conteúdo da
Educação física: I) preconceito em relação à violência; II) viabilidade da abordagem desde a Educação infantil; III) possibilidade de desenvolvimento do conteúdo via atividades lúdicas. No
entanto, o desinteresse e falta de conhecimento demonstram
ser significativos no fazer docente, limitando a disponibilidade
de conteúdos nas aulas.

2.2 A PRÁTICA PEDAGÓGICA DAS LUTAS NA
ESCOLA
Enquanto a categoria que trata de versar sobre a prática
pedagógica, iniciaremos analisando a contribuição de Lopes e
Kerr (2015) e Gomes et al. (2010), ambos abordam a inclusão
do conteúdo na prática pedagógica dos professores através do
auxílio dos princípios condicionais das Lutas em vez do foco do
ensino das especificidades das suas modalidades . Num relato
de experiência envolvendo alunos do sexto ano do ensino fundamental, Lopes e Kerr (2015) enfatizam que toda manifestação corporal faz parte da cultural humana, inclusive as Lutas,
que são constituintes da história da humanidade desde seus
primórdios. Porém, a inclusão desse conteúdo nas escolas encontra três grandes equívocos entre aqueles que o despojam ou
valorizam. As duas principais resistências ou tensões entre os
professores que justificam a dificuldade em trabalhar com essa
prática corporal são: a violência intrínseca em sua prática e a
suposta necessidade do professor ser um especialista em Lutas
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para ministrar as aulas.
Em contrapartida, alguns que defendem sua inclusão o
fazem pelo viés da moralização, dos “valores” atrelados à disciplina e a ordem, características herdadas do ensino ancorado
no esportivismo característico do regime militar. Sendo assim,
os autores concluem que a prática pedagógica alicerçada na
criatividade e não na repetição de movimentos, de maneira crítica e levando em consideração aspectos sociais que permeiam
a realidade do aluno faz um contraponto a essa realidade.
Figura 1: Relação dos princípios condicionais e as lutas

Fonte: Gomes et al (2010)

Para Gomes et al (2010) o uso do termo Jogos não é explicito, através da leitura, percebe-se que se referem aos Jogos
de Luta como formas não esportivizadas destas, já os esportes
de Luta seriam as modalidades esportivas. Com esse diálogo, os
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autores pensaram numa proposta de organização deste conhecimento com uma finalidade que transcende as categorizações.
Fazendo uma relação dos elementos das Lutas e os princípios
condicionais como demonstra a figura abaixo.
O sistema representa a complexidade de interações entre
os elementos do Fenômeno Lutas e suas manifestações. Desta
forma, é possível transcender a linearidade das classificações
apresentadas, pensando num ensino global que enfatize os
princípios condicionais das Lutas e os aspectos comuns entre
as modalidades na iniciação, organizados pela distância entre
oponentes (curta, média e longa), antes de ensinar as especificidades das modalidades tradicionais. Na compreensão de
Betti e So (2018) a relação dos alunos com os saberes das Lutas
nas aulas de Educação Física é essencial para qualificar o ensino-aprendizagem nesse componente curricular. Para isso os
autores realizaram um estudo de caso com alunos e professor
de uma turma de sétimo ano do ensino fundamental da rede
de ensino de São Paulo, através de observação das aulas. Nesse
pano de fundo, e com base nos estudos de Charlot (2000) enfatizam a teoria da relação com o saber em três dimensões: epistêmica (a natureza do conhecimento), identitária (referente ao
“eu”) e social (referente a “nós”). Na dimensão epistêmica existem três variáveis importantes: o saber-objeto, que representa
um conteúdo linguisticamente enunciado; o saber-domínio que
consiste em dominar um objeto ou uma atividade; saber-relacional que consiste no domínio de formas relacionais. Além da
relação entre o sujeito (aluno) e sua inserção num contexto social. Foram investigados fatores mobilizadores e desmobilizadores que influenciaram na prática pedagógica desse conteúdo.
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Como um dos fatores mobilizadores para a prática encontramos novamente a metodologia dos Jogos de Lutas, aliada da
mediação do professor e de aspectos do saber-domínio (dimensão procedimental dos conteúdos); desmobilizadores, o medo
de machucarem-se e aulas abordando o saber-objeto (dimensão conceitual dos conteúdos).
Concluíram os autores que a relação dos alunos com o
saber, identificando suas relações de sentido, mobilização e atividade no contexto educacional, retorna aos professores, constatando e sugerindo dinâmicas e diretrizes para a construção
de seus conhecimentos específicos, pedagógicos e curriculares
do/sobre o conteúdo. Outra questão que os autores levantaram
na pesquisa foi à questão de valorizar a inclusão e a discussão
da questão do gênero nas aulas, o que leva a uma discussão
de contexto não só pedagógico, mas social (saber-relacional).
Enfim, a Educação Física como disciplina escolar deve inter-relacionar todas as figuras do aprender: saber-objeto, saber-domínio e saber-relacional.
Em um estudo realizado por Darido e Rufino (2015), os
autores analisaram as opiniões de docentes universitários especialistas no tema Lutas sobre a prática pedagógica nas aulas de Educação Física na escola, propondo implicações para o
desenvolvimento dos contextos de formação de professores. A
análise das entrevistas permitiu inferir duas categorias: 1) fatores restritivos, a qual buscou identificar os principais elementos de dificuldade no que corresponde ao desenvolvimento das
lutas na escola; 2) possibilidades, a qual representou propostas
de edificação das Lutas frente às demandas sociais atuais. O
quadro abaixo resume essa divisão
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Quadro 5: inferências da pesquisa

Fonte: Darido e Rufino (2015)

O principal fator restritivo citado pelos especialistas foi à
formação deficiente dos professores, pois na universidade não
existem critérios pedagógicos que orientem os profissionais, no
sentido de oferecer possibilidades de como levar esse conteúdo
para as escolas. Essa categoria interfere diretamente na seguinte, que é a insegurança do profissional em ministrar o conteúdo,
findando o mesmo levar para as aulas os conteúdos que domina, normalmente os esportes coletivos de quadra. A infraestrutura escolar deficiente foi outra categoria apontada assim como
a escassez de material para a prática, porém são elementos que
mesmo influenciando não significa que sejam definitivos. essas
dificuldades podem ser minimizadas por meio de adaptações.
Para encerrar esses fatores restritivos foram elencados
os últimos três: carga horária insuficiente, poucas informações
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sobre as Lutas na sociedade e associação com incitação à violência. Segundo um dos especialistas, a carga horária da disciplina
por ser reduzida, faz com que alguns conteúdos sejam negligenciados; para outro a o nível de notoriedade das Lutas em relação a outros esportes na mídia ainda não é suficiente, embora
venha numa crescente, inclusive sendo possível problematizar
sua espetacularização, como o MMA, por exemplo; finalmente a incitação á violência foi também apontado por conta que
muitas vezes sua prática pode gerar preconceitos nesse sentido.
Quanto às possibilidades de inserção do conteúdo na escola, os especialistas apontaram três inferências: propostas de
adaptação/inovação das Lutas, produção de materiais didáticos
sobre o conteúdo e propostas de formação continuada. Quanto
à adaptação/inovação nas aulas esta pode se manifestar nas
adaptações de materiais, infraestrutura e até mesmo metodologias de ensino. Em contrapartida a não adaptação pode gerar: 1) obrigar o professor a ter um conhecimento mais aprofundado (especialista na modalidade); 2) inserção do conteúdo
ancorado no mesmo preceito que recebem fora dela, ou seja, a
ausência da transposição didática necessária. A inferência produção de materiais didáticos sobre as Lutas dá uma maior ênfase a utilização de um livro didático ou apostila, porém, sem
exagero, mas como uma forma de orientar o professor, ajudando a contextualizar o conteúdo. A última inferência diz respeito
à formação continuada dos professores. Como o trato do conteúdo muitas vezes é superficial na graduação, a realização de
palestras, cursos, debates, capacitações, dentre outros, podem
levar em consideração os saberes e contextos sociais relacionados ao conteúdo.
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Dessa forma, os autores concluíram de acordo com essas
categorias citadas pelos professores especialistas, que tanto os
fatores restritivos e as possibilidades não devem ser encarados
de forma polarizada, pois uma dificuldade pode e deve ser geradora de uma possibilidade, valorizando essas práticas como
manifestações da cultura de movimento e devem ser ensinadas
de modo apropriado na escola, ao longo das aulas de Educação
Física.
Encerrando o bloco de Práticas pedagógicas temos a contribuição de Gomes et al. (2013) que analisaram as possibilidades de prática pedagógica da Educação física escolar no trato com o conteúdo Lutas. Os autores realizam primeiramente
uma revisão de literatura que estudou objetivou analisar as Lutas compreendendo sua importância e apresentando uma forma de classificação. Em segundo momento, apresentam uma
proposta de organização dos conteúdos nas séries do Ensino
Fundamental. Apoiados em vários estudos, analisam que as
Lutas na escola não devem apresentar apenas uma modalidade
em específico, mas abordagens teórico-metodológicas que propiciem o maior número de vivências (RUFINO, 2012b; GOMES
et al., 2010; GOMES, 2008; BREDA et al., 2010); A compreensão por parte do aluno em porque lutar, a reflexão sobre essas
práticas em relação à mídia e o contexto relacionado às brigas,
diferenciando esse comportamento das Lutas no processo de
ensino-aprendizagem dentro do contexto escolar segundo os
PCN (BRASIL, 1998); a classificação das Lutas na escola é outro
fator importante a ser abordado na prática de ensino quando da sua diferenciação entre curta, média e longa distâncias
( GOMES, 2008; BAYER, 1994;RUFINO, 2012; BREDA, 2010).
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Além da classificação das Lutas, os mesmos autores propõem
uma organização curricular para subsidiar a prática pedagógica que valorizam as dimensões: conceituais, procedimentais e
atitudinais. Concluem que as Lutas enquanto manifestação da
cultura corporal de movimento são um conteúdo relevante que
deve ser desenvolvido nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Como possibilidade para a prática pedagógica, enfatizam
que essa deve ser crítica, reflexiva e que ofereça subsídios para
a busca pela autonomia e ampliação das visões de mundo dos
educandos.

3 METODOLOGIA DE ENSINO DAS LUTAS
O único artigo que tratou mais especificamente de analisar aspectos didático-metodológicos do conteúdo Lutas foi o de
Carneiro et al. (2015), quando esses autores tratam o assunto
em discutir os limites e conceitos de lutas corporais, perpassando sobre as lutas marciais e esportivas, propondo o aprimoramento conceitual dessa ideia por meio de uma perspectiva
filosófica sob um olhar ontológico e epistemológico. Os autores
não problematizam exatamente a questão da prática corporal
enquanto conteúdo da Educação Física escolar, embora indiretamente possamos tirar conclusões pertinentes a esse recorte.
Seu objeto de trabalho é sua conceituação e a ideia de um conceito geral para a Educação Física como um todo.
Os autores chamam à atenção para ruptura epistemológica que foi necessária ao abordar os aspectos históricos das
Lutas, das abordagens marciais para as esportivas. Segundo
eles o termo marcial foi cunhado por filme e séries como uma
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característica apenas ligada às modalidades orientais, quando
na verdade o termo diz respeito ao fator bélico, de combate,
que exigia a necessidade de sobrevivência no campo de batalha. Podemos assim entender que as artes marciais foram todas
àquelas ações de combate que visavam derrotar os inimigos
em defesa da terra ou do país, confrontos armados e corpo-a-corpo. Com a evolução tecnológica começando pela descoberta da pólvora essa necessidade diminuiu. Com o advento
do esporte moderno, as Lutas, inclusive as orientais, acabaram
sendo sistematizadas pelos códigos e sentidos do esporte que
ditavam suas práticas por regras, equilíbrios dos oponentes e
busca de recordes. Foi com essas características que as Lutas
se expandiram e as metodologias de ensino também. Eles também elucidam a classificação das Lutas em tipos de distância,
como proposto por Gomes (2008) e aprimorado pelos autores
em: curta, média, longa, alongada e mista. Assim, conclui que
ontologicamente as Lutas são atividades que usam o corpo e/
ou algum objeto para atacar e/ou defender dos oponentes cujo
objetivo está no corpo do outro, podendo ou não ser regido por
regras. Além também do fator da imprevisibilidade das ações
desenvolvidas.

4 CONCLUSÃO
Encerramos esse estado da arte com a convicção de que
independente da categorização feita, se os estudos abordaram
mais a prática pedagógica; outros a questões de currículos; ou
metodologia de ensino, alguns fatores são bastante comuns
entre eles: o fator cultural e histórico da prática corporal enEditora Via Dourada
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quanto constituinte da cultura de movimento, as problemáticas enfrentadas para sua inserção nas escolas, e o paradigma
epistemológico abordado predominantemente sobre seu viés
esportivo. Além disso, só identificamos apenas um artigo que
tratou de analisar esse conteúdo especificamente como objeto
de estudo no Ensino Médio Lopez et al (2013), o que nos leva a
constatar que esse nível de ensino está defasado sobre pesquisas na área. O único trabalho que realizou a pesquisa escutando
os alunos foi o de Lopes e Kerr (2015), ainda assim com os alunos de Ensino fundamental.
Essas inferências apontadas nos levam a confirmar que
a contribuição do nosso estudo é relevante, no sentido que o
relato de experiência com alunos do Ensino médio utilizando a
metodologia dos Jogos Lutas, proposta central da dissertação,
como recorte da pesquisa não é algo comum na literatura. Esta
é profícua em relatar trabalhos de natureza analítico-descritiva através da revisão de literatura, com contribuições relevantes, porém, acreditamos que a necessidade de problematizar os
conteúdos da Educação física no chão da escola pode complementar esses estudos e enriquecer esse debate. Ainda mais, sua
discussão no Ensino Médio, por todo o contexto social, político
e educacional ao qual esse nível de ensino vem passando, é considerado urgente.
Como forma de aprofundar o debate acerca do assunto,
orientamos a leitura da dissertação na íntegra2, onde trabalhamos a metodologia dos Jogos de Lutas com alunos do Ensino Médio, problematizando todas essas questões aqui colhidas
com esses autores nesse estado da arte. Acreditamos que assim,
por hora, seja esse o caminho pelo qual devemos pautar nossas
2

https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/30062
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ações, buscando uma Educação Física cada vez mais forte no
chão da escola, valorizando todas as práticas corporais possíveis de serem problematizadas.
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SABERES E FAZERES
DA EDUCAÇÃO

CAPITULO 4
CIÊNCIAS DA NATUREZA ENCARANDO O HÍBRIDO E O REMOTO COM APLICAÇÃO DA
COMPETÊNCIA SABER FAZER: UMA
ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA PARA O
ATUAL CENÁRIO PANDÊMICO
Maria Alina Oliveira Alencar de Araújo1
1 INTRODUÇÃO
E quando voltarmos ao prédio da escola não será preciso
estar todos os dias no prédio da escola, porque nós aprendemos em qualquer lugar, desde que haja: um projeto de
vida, um professor/mediador, um roteiro de estudo para
pesquisa, desde que haja avaliação, porque uma prova não
é avaliação e não prova nada.
JOSÉ PACHECO

As inspirações para a escrita do presente texto surgiram
em um cenário desolador de defasagens educacionais e de adoecimentos psíquicos ocasionados por uma pandemia viral, pelas vidas perdidas, pelo isolamento social extremo e pelo desejo
de renovação que surgiu nesses 2 anos atípicos.
1

Mestre em Educação pela Universidade Federal do Ceará - UFC.
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Sou professora de uma escola pública da periferia de
Fortaleza, meus educandos pertencem ao Ensino Médio, muitos deles eu não conheci pessoalmente, nos conhecemos por
meio de telas e de microfones. Não houve abraços, ou apertos
de mão. E tudo parece REALMENTE DISTANTE.
O desejo de renovação dentro do processo de Ensino-Aprendizagem não é novo para mim. Esse desejo surgiu quando eu optei pela pesquisa em Educação ao invés da pesquisa em
Botânica na faculdade de Ciências Biológicas no ano de 2005.
Daí pra frente, eu mudei. As proposições pedagógicas contemporâneas no mundo também não surgiram há pouco tempo.
Edgar Morin em suas obras (MORIN, 2001 e MORIN, 2003)
já propunha alternativas didáticas pós-modernas e inovadoras
para as escolas do século XXI. Não é novidade, portanto, que
a ação pedagógica e a formação docente devem perpassar temáticas atuais tais como: uso de ferramentas tecnológicas e o
desenvolvimento da habilidade Saber-Fazer (savoir-faire) dos
alunos.
A BNCC orienta a prática pedagógica para o desenvolvimento de competências do SABER (classificado em: conhecimentos, habilidades, atitudes e valores) e do SABER FAZER
(classificado em: conhecimentos, habilidades, atitudes e valores
demandados na vida cotidiana complexa) (MEC, 2018. p. 13).
Edgar Morin (2001) especifica ainda mais e lista 7 saberes necessários à educação do século XXI. Referindo-se a uma
prática pedagógica humanizada e a um modelo educacional que
prepare para a vida em sociedade harmoniosa entre os pares.
O autor nos inspira para o desenvolvimento de práticas aproximadas quando defende:
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I - o conhecimento que conduz ao erro e à ilusão: um conhecimento falível, sendo necessário conhecer o conhecimento;
II - o conhecimento pertinente não fragmentado: conhecer
o global para conhecer o local com contextualização dos objetos de estudo;
III - ensinar a condição humana: reconhecimento da identidade complexa do ser humano (social, cultural, histórico,
físico, psíquico e biológico) por meio de um trabalho interdisciplinar nas escolas;
IV - ensinar a identidade terrena: a comunicação entre os
continentes, a solidariedade, o partilhar um destino em comum e planetário;
V - enfrentar as incertezas: estratégias de enfrentamento
do imprevisto e das incertezas promovendo o abandono das
concepções deterministas;
VI - ensinar a compreensão: distanciamento do estado bárbaro das relações humanas, combate ao racismo, à xenofobia e ao desprezo, promovendo uma educação da paz;
VII - a ética do gênero humano: ensino da democracia, da cidadania terrestre, reconhecimento do ser como indivíduo/
sociedade/espécie, consciência de pertencimento da espécie humana, consciência de nossa ―terra-pátria‖ (MORRIN,
2001).

O professor José Pachecco, autor da ferramenta pedagógica usada na Escola da Ponte (Portugal) também nos apresenta uma proposta moderna para a pedagogia atual. Para ele, a
formação de valores como a empatia e a solidariedade se reSérie Saberes e fazeres da educação: volume 19
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laciona com a educação global e contribui para a vivência em
uma sociedade planetária (PACHECCO, 2012).
...o projeto “Fazer a Ponte” orienta-se por dois princípios
básicos: o desenvolvimento de uma organização de escola
que tem por referências uma política de direitos humanos
que garanta as mesmas oportunidades educacionais e de
realização pessoal a todos os cidadãos e a promoção, nos diversos contextos em que decorrem os processos formativos,
de uma solidariedade ativa e participativa responsável; o
desenvolvimento de relações estabelecidas entre a escola e
a comunidade de contexto através da libertação e criação de
redes de comunicação (PACHECO e PACHECO, 2008. p. 3).

No tocante à área curricular das Ciências da Natureza
(uma vez que componho a mesma na escola em que leciono
há mais de 10 anos), a superação das visões deformadas das
ciências e o desenvolvimento social e pessoal em uma educação
científica para todos são, hoje, tópicos essenciais para a Alfabetização Científica. Podemos dizer que as deformidades científicas a serem superadas são:
- uma visão descontextualizada;
- uma concepção individualista e elitista;
- uma concepção empíricoindutivista e ateórica;
- uma visão rígida, algorítima e infalível;
- uma visão aproblemática e ahistórica;
- uma visão exclusivamente analítica e
- uma visão acumulativa, de crescimento lineal (CACHAEditora Via Dourada
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PUZ, 2011).

Nesse sentido, a Pedagogia de Projetos com temas transdisciplinares e/ou interdisciplinares se encaixa e estimula a
ação docente e discente, seja ela virtual ou presencial.
A Pedagogia de Projetos permite romper fronteiras, potencializando a aprendizagem de conhecimentos que permeiam o dia a dia da criança dentro e fora do espaço escolar. Não obstante, contempla também as diferentes áreas do
conhecimento de forma mais significativa... A organização
do currículo através de projetos visa uma formação global
dos alunos, nos quais terão total participação na construção
deste currículo, podendo intervir nas propostas a todo o
momento. Assim, as crianças trazem para o espaço educativo algo enriquecedor para o trabalho, sob a mediação e
participação do professor. (SANTOS e SANTOS, 2019. p. 41
e 44)

Além disso, nunca nos vimos com tamanha urgência do
emprego de tais ferramentas pedagógicas, uma vez que estamos em meio à pandemia de COVID-19 (desde o início de 2020
até o presente momento) e vivenciamos um distanciamento
real dos alunos em relação às atividades pedagógicas, sendo
difícil mensurar, por enquanto, a dimensão de tamanha catástrofe para o processo Ensino-Aprendizagem no país.
Para o Ensino Remoto faz-se necessário o conhecimento
sobre as TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação) e o
acesso a tais tecnologias. Rumamos para 2 anos de trabalhos
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virtuais na rede pública de educação do estado do Ceará e muitos colegas e alunos ainda não utilizam devidamente tais tecnologias, evidenciando que nem mesmo os nativos digitais estavam preparados para tais condições de ensino-aprendizagem.
Para o Ensino Híbrido é interessante o emprego de técnicas pedagógicas que levem em consideração o desenvolvimento do Saber-Fazer do educando e de técnicas tais como a Sala
de Aula Invertida (SAI) que nos remete a uma abordagem em
que o educando estuda em casa os conhecimentos necessários
à prática que deve ser realizada na escola. Ou seja, em casa é
feito o que tradicionalmente se faria em sala de aula (por meio
das aulas virtuais/remotas) e na sala de aula/presencial faz-se
o que poderia ser feito em casa (a aplicação, o exercício, a prática). O emprego dessa metodologia para a área de Ciências
da Natureza é bem conveniente uma vez que se pode explorar
de forma abrangente as experiências científicas nos projetos
e a Aprendizagem Colaborativa (MARTINS e GOLVEIA, 2019).
Esses aspectos casa-se com a categoria Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente (CTSA).
Segundo Auler e Delizoicov (2001), a Alfabetização Científico-Tecnológica (ACT) quando trabalhada na perspectiva de
envolver problemáticas sociais passa a ter a concepção de Alfabetização Científica ampliada, aproximando-se dos referenciais
de Paulo Freire.
Silva, Moraes e Fechine (2013) nos contribuem com o
entendimento de que o trabalho com CTSA atrelado aos conceitos de interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e transversalidade é importante para o ensino-aprendizagem. Para
os autores, o enfoque CTSA deve ser investigativo e reflexivo,
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perpassando as vivências dos indivíduos e buscando as contribuições tecnológicas para questões sociais, éticas, econômicas
e ambientais.
Não podemos esquecer que, no atual cenário pandêmico, o processo de sensibilização do docente e de sensibilização
da escola é de fundamental importância para a execução de
pedagogias inovadoras, tanto na perspectiva de engajá-los efetivamente nas ações quando no sentido de conscientizá-los da
importância de tais ações na comunidade escolar.

Diante do cenário atual e vislumbrando um futuro próximo de ações emergenciais com a finalidade de reduzir o máximo possível a defasagem do processo Ensino-Aprendizagem
no chão das nossas escolas, a presente exposição é justificada
baseada nas propostas de Saber-Fazer do educando, da técnica
da Sala de Aula Invertida e nas ideias pedagógicas contemporâneas.
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2 AVALIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PEDAGÓGICA
De acordo com as discussões pedagógicas das últimas
décadas e de acordo, também, com a BNCC o foco deve ser
em torno do desenvolvimento de competências. Portanto, tanto
docentes quanto discentes podem ser avaliados de acordo com
o alcance do desenvolvimento de determinadas competências.
...É esse também o enfoque adotado nas avaliações internacionais da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que coordena o Programa
Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa, na sigla em inglês)11, e da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco, na sigla em inglês),
que instituiu o Laboratório Latino-americano de Avaliação
da Qualidade da Educação para a América Latina (LLECE,
na sigla em espanhol) (MEC, 2018. p. 13)

Em relação à área das Ciências da Natureza, o enfoque
nos processos e práticas de investigação é necessário. Nesse
sentido,
...a dimensão investigativa das Ciências da Natureza deve
ser enfatizada no Ensino Médio, aproximando os estudantes
dos procedimentos e instrumentos de investigação, tais
como: identificar problemas, formular questões, identificar
informações ou variáveis relevantes, propor e testar hipóteses... e desenvolver ações de intervenção, a partir da análise
de dados e informações sobre as temáticas da área. (MEC,
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2018. p. 550)

O termo Alfabetização Científica (AC) segundo Attico
Chassot está relacionado à aquisição da capacidade de o indivíduo ler o mundo e transformá-lo (CHASSOT, 2016).
...o conjunto de conhecimentos que facilitariam aos homens
e mulheres fazer uma leitura do mundo onde vivem...seria desejável que os alfabetizados cientificamente não apenas tivessem facilitadas a leitura de mundo em que vivem,
mas entendessem a necessidade de transformá-lo, e transformá-lo para melhor (CHASSOT, 2016. p. 70).

3 REGISTRO DA EXECUÇÃO E RESULTADOS
PRETENDIDOS
Em contatos iniciais, após a elaboração do plano de gerenciamento na escola, tem por finalidade apresentar a todos
os docentes os objetivos e metas a serem atingidos com a execução do planejamento final. A divulgação do cronograma das
atividades, das responsabilidades, dos principais aspectos metodológicos que serão utilizados e os principais riscos do projeto desenvolvido pela escola deve ter por objetivo o compromisso de todos com os resultados pretendidos (GEMPAR, 2018).
Reuniões de progresso devem ser realizadas durante a
execução do projeto e podem ser constituídas com o apanhado de resultados obtidos pelos docentes envolvidos (GEMPAR,
2018).
O encerramento anual formaliza o fechamento dos traSérie Saberes e fazeres da educação: volume 19
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balhos e publicações de materiais produzidos são interessantes
nessa etapa. Nesse momento, há a possibilidade de realização
de registro avaliativo (o que deu certo, o que deu errado), pois
essas informações transformam-se em base de conhecimento
para os próximos projetos (GEMPAR, 2018).
No início do texto falei de desejos. Desejo, então, que essa
escrita lhe ajude de alguma forma a buscar ações inovadoras
e conhecimentos férteis. Que você não tenha medo de mudar,
não tenha medo do novo. E, de novo, busque-o sempre em suas
práticas pedagógicas.
Em uma aula nada se aprende. É preciso partir para a
nova educação. José Pacheco (2020).
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CAPITULO 5
CONSTRUINDO ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS:
RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA COM
SEQUÊNCIA DIDÁTICA
Wanderlene Damasceno de Matos1
Antonia Karoline Oliveira de Sousa2
Antonia Karine Oliveira de Sousa3
1 INTRODUÇÃO
A arte existe porque a vida não basta
Ferreira Gullar

Ser professor sempre foi um desafio a ser enfrentado,
dentro da atual conjuntura, esse desafio se configura como algo
ainda mais delicado. São inúmeros os percalços e as barreiras
que os docentes têm que ultrapassar cotidianamente.
No tocante ao ensino de Língua Portuguesa, vemos, além
de dificuldades outras, a questão de proporcionar ao aluno a
compreensão de que, apesar de ele já ter um certo domínio da
língua, é necessária a construção de novos conhecimentos que
serão de extrema importância para sua interação em sociedade.
1
2
3

Especialista em Ensino de Língua Portuguesa, pela Universidade Estadual do Ceará – UECE.
Especialista em Ensino de Língua Portuguesa, pela Universidade Estadual do Ceará – UECE.
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Nesse contexto, a proposta de transposição didática elaborada por Dolz; Noverraz e Schneuwly (2004) se configura
como uma possível abordagem para se cumprir os objetivos
do ensino de língua, uma vez que, a partir do trabalho com os
gêneros do discurso, as sequências didáticas ajudam o educando a dominar melhor a língua, seja em sua modalidade oral ou
escrita, adequando-se às mais variadas situações de comunicação.
As pessoas interagem constantemente com uma diversidade de textos produzidos pela sociedade. Assim, diante dessa
diversidade, escolheu-se, neste trabalho, o estudo de um gênero
de grande circulação na esfera social: o anúncio publicitário. O
objetivo de trabalhar com esse gênero é o de ampliar a visão do
aluno em relação ao mundo, observando as relações de poder e
ideologias presentes em tal gênero. Essa proposta é uma forma
de provocar no aluno a curiosidade investigativa e a capacidade
de análise em relação à leitura crítica de textos verbais e não-verbais que são produzidos socialmente.
A partir da elaboração e da aplicação de uma Sequência
Didática sobre o gênero anúncio publicitário, em uma turma de
terceiro ano do Ensino Médio, buscaremos, então, com este
trabalho, contribuir para a fomentação de práticas pedagógicas
que visem o ensino produtivo da língua, bem como quebrar o
paradigma de que teoria e prática estão dissociadas em uma
realidade efetiva de ensino.

2 O TEXTO COMO PROCESSO: SEQUÊNCIA DIDÁTICA
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Nos últimos anos, o ensino de Língua Portuguesa tem
passado por mudanças significativas, com finalidade de proporcionar aos alunos o domínio da língua nas mais diversas
situações de interação.
Nesse contexto, Dolz; Noverraz e Schneuwly (2004) propuseram um modelo de atividade sequenciada, na qual o cumprimento de cada etapa visa preparar os discentes para o domínio efetivo e eficiente da língua, a partir das práticas de leitura,
oralidade e escrita.
Nesse modelo de Sequência Didática (doravante SD), as
atividades a serem realizadas são divididas por módulos, sendo
que a quantidade desses não é determinada e fixa, ficando ao
critério do professor estabelecer esse quantitativo, de acordo
com a necessidade apresentada. Cada módulo, por sua vez, tem
um objetivo diferente a ser alcançado, que deve ser traçado a
partir das deficiências percebidas pelo docente nas práticas de
oralidade, leitura e escrita da turma.
Para melhor compreensão da proposta, Dolz; Noverraz e
Schneuwly (2004) dispõem um esquema da SD, como pode ser
visto na figura abaixo.
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Na apresentação da situação, o professor detalha a tarefa a ser realizada. Nessa etapa, os alunos conhecem a importância dos conteúdos e ficam sabendo quais serão trabalhados.
A apresentação inicial da situação permite, assim, fornecer ao
aluno todos os dados necessários para que conheça o projeto. É
importante, nessa fase inicial, que o professor delimite o estudo e as ações que serão realizadas até a etapa da produção final
(DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004).
Na segunda etapa, constrói-se a primeira produção dos
alunos. Essa produção inicial possibilita uma avaliação dos conhecimentos prévios dos alunos e o ajuste, quando necessário,
das atividades previstas, considerando os conhecimentos que
a classe já domina, suas potencialidades e dificuldades. Nesse momento, define-se, então, o que será necessário trabalhar,
com vistas ao desenvolvimento das capacidades dos alunos.
Nos módulos posteriores, o professor trabalha os conteúdos e
os “problemas” identificados na produção inicial, fornecendo
aos alunos os instrumentos necessários para superação. Devem
ser proporcionadas atividades e exercícios bem diversificados,
em etapas gradativas, do mais simples ao mais complexo.
Na etapa da produção final, o aluno tem a oportunidade
de colocar em prática, a partir da reescrita, as aprendizagens
adquiridas nos módulos e, com o professor, avaliar os avanços conquistados. Esse momento possibilita observar os conhecimentos aprendidos, bem como fornece subsídios ao planejamento da continuidade do trabalho (DOLZ; NOVERRAZ;
SCHNEUWLY, 2004).
As sequências didáticas têm como princípio geral, de
acordo com os autores, a modularidade. Esse procedimento
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se inscreve numa perspectiva construtivista, interacionista
e social que supõe a realização de atividades intencionais,
estruturadas e intensivas que devem adaptar-se às necessidades particulares dos diferentes grupos de aprendizes. ”
(DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004).

Pensando na realidade brasileira, Costa-Hübes (2008)
adaptou a SD, acrescentando mais duas etapas ao esquema de
Dolz, Noverraz e Schneuwly. Para a autora, faz-se necessário
que, antes da produção inicial, haja um módulo de reconhecimento do gênero a ser trabalhado. Após o texto reescrito, faz-se
necessária mais uma etapa, que seria a de circulação do gênero, em que há a comprovação de que o texto tem uma função
social. A figura abaixo representa os acréscimos propostos pela
autora.
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Hübes (2008) destaca, ainda, a importância da participação ativa dos alunos na construção do conhecimento e a necessidade da discussão de problemas e desafios que se fazem
presentes na realidade atual. Em seus dizeres:
planejar o ensino de Língua Portuguesa à luz da concepção
sociointeracionista significa, entre outras coisas, compreender a língua como algo que permeia o cotidiano, articulando nossas relações com o mundo e com os outros.
(HÜBES, 2008)

Essa abordagem sociointerativa se faz importante no
trabalho do professor de Língua Portuguesa, uma vez que permite aos alunos um aprendizado efetivo e eficiente dos gêneros
textuais, levando-os ao domínio pleno da língua, já que é por
meio dela que o ser humano se comunica, participa ativamente
do meio social em que vive, expõe e defende suas ideias. Vale
ressaltar também que, através dessa abordagem, temos a possibilidade de trabalhar efetivamente o texto como um processo,
que só se conclui após várias etapas, o que vai de encontro à
perspectiva tradicional que concebe o texto como mero produto.

3 ANÚNCIO PUBLICITÁRIO: UM GÊNERO SEDUTOR
Nossa vida em sociedade nos permite entrar diariamente
em contato com as mais variadas formas de interação social.
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Deparamo-nos constantemente com uma gama de textos, dos
mais simples aos mais complexos, através de vários gêneros
textuais que expressam propósitos comunicativos distintos.
Dentro desse universo, o anúncio publicitário é um gênero que está presente na vida social e individual dos usuários da
língua e que tem um propósito claro: persuadir o interlocutor.
Nas palavras de Sousa (2005, p. 63), o anúncio é “um gênero
textual do domínio discursivo pertencente à constelação dos
gêneros promocionais de caráter persuasivo, cujo propósito comunicativo é divulgar produtos do âmbito da publicidade”.
Para conseguir vender – seja um produto, ou uma ideia
– a publicidade deve conseguir convencer e até seduzir, se preciso, o consumidor. Para tanto, ela vai utilizar de todos os recursos que tiver. Isso significa que toda a composição de uma
peça publicitária, sendo ela de qualquer natureza, foi produzida
para alcançar seus objetivos persuasivos.
Carvalho (1996), apoiada em Charaudeau (1984), ao discorrer sobre a publicidade, faz uma distinção entre essa e a
propaganda. Nas palavras da autora:
A propaganda política (institucional, religiosa, ideológica) está voltada para a esfera dos valores éticos e sociais,
enquanto a publicidade comercial explora o universo dos
desejos, um universo particular. (...) A publicidade é mais
‘leve’, mais sedutora que a propaganda. (1996, p.10)

Para que haja um efetivo poder de sedução, a esfera publicitária é construída por uma linguagem simbólica carregada de força e de poder. O discurso do anúncio publicitário é
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utilizado como um meio pelo qual o ser humano pode entrar
em contato com um universo totalmente abstrato e idealizado,
capaz de convencer e nortear os seus desejos mais recônditos.
Como afirma Carvalho (1996, p. 94):
Todo enunciado tende a intervir persuasivamente no destinatário, com o propósito de modificar suas crenças, suas
atitudes e até sua identidade. Os enunciados que compõem
a mensagem publicitária potencializam essa tendência,
e para isso contam com os recursos cotidianos da língua,
acrescidos daqueles que decorem da preocupação estética.
Desse modo, o casamento arte/persuasão torna-se duradouro e convincente.

Assim sendo, os anúncios publicitários utilizam a linguagem, os recursos estilísticos e, na maioria das vezes, a união entre texto verbal e texto não verbal, para compor, por vezes, não
apenas uma obra publicitária, mas sim uma verdadeira obra de
arte, capaz de prender, emocionar e convencer seus receptores.
A publicidade elabora um discurso que sustenta uma
argumentação icônico-linguística com fins de convencimento
consciente ou inconsciente do público-alvo. Para atingir seus
objetivos, o anúncio publicitário utiliza elementos linguísticos
como frases curtas e concisas; palavras-chaves, carregadas de
significação; adjetivos; verbos; advérbios; imperativo; elipses;
linguagem figurada e outros. Além desses recursos, podem ser
usados também modismos, gírias, regionalismos e neologismos, de acordo com o contexto vivenciado pelo anúncio que
está sendo elaborado.
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Será possível analisar, ainda, outras características mais
desse gênero, tais como: a presença de intertextualidade, a significação das cores, fontes e discurso, pois na publicidade nenhuma dessas escolhas se dá de maneira aleatória. Cada parte
constituinte de um anúncio – como título, subtítulo, slogan e
corpo do texto – tem um propósito, seja ele explícito ou não.
Desse modo, por fazer parte da vida social dos usuários
da língua, no geral, e dos alunos, em particular, resolvemos
elaborar uma SD para trabalhar o anúncio publicitário, gênero
que tanto seduz e que tanto se faz presente em nosso cotidiano.

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DA SD
Nosso trabalho com a SD foi basicamente divido em dois
momentos: a elaboração, com o planejamento do número de
módulos e com a definição dos conteúdos a serem trabalhados
em cada um, e a aplicação.

4.1 ELABORAÇÃO DA SD – DA TEORIA AO
PLANEJAMENTO DE AÇÕES
O primeiro desafio para elaborarmos uma SD foi a escolha do gênero, já que essa escolha é fundamental para o desenvolvimento do trabalho a ser realizado. Uma outra preocupação
era a de se idealizar algo empolgante que de fato chamasse a
atenção dos alunos para que, assim, eles tivessem um envolvimento efetivo com as produções que iriam fazer.
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Diante disso, ocorreu-nos trabalhar com uma turma de
terceiro ano do Ensino Médio da E.E.F.M. Parque Presidente
Vargas, escola em que lecionamos, uma vez que essa turma
está bastante engajada na divulgação de um evento tradicional
da escola, a festa de Halloween. No processo de divulgação, os
alunos teriam que produzir alguns anúncios publicitários para
promover e propagandear a festa. Então, resolvemos conciliar
o interesse deles em anunciar o evento com o nosso propósito
de realizar um trabalho com SD.
De acordo com as características que compõem um anúncio publicitário e com base nos conteúdos que consideramos
indispensáveis para a compreensão e para a produção desse
gênero, pensamos em quatro módulos para nossa SD, como
pode ser observado na figura abaixo.

FIGURA 3 – Esquema da SD para o gênero anúncio publicitário, elaborado
com base em Dolz; Noverraz e Schneuwly (2004).

Feita a divisão dos módulos, partimos para a especificação dos objetivos de cada módulo, bem como dos procedimentos básicos a serem adotados em cada etapa, o que gerou a
seguinte tabela:
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Tabela 1 – SD: Anúncio publicitário

.

DD
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.

4.2 APLICAÇÃO DA SD – DO PLANO À PRÁTICA
Como citado, nosso trabalho foi efetivado em uma turma
de terceiro ano do Ensino Médio de uma escola da rede estadual de ensino. Tivemos um total de 30 alunos como sujeitos das
ações realizadas, com a faixa etária entre 16 a 19 anos.
Em um primeiro momento, encontramos dificuldades
em conciliar as atividades da SD com outras atividades já previstas pelo calendário da escola, mas, após uma breve adaptação no plano bimestral das aulas de Leitura e Produção textual
da turma, felizmente conseguimos aplicar todos os módulos
previstos.
Na etapa da apresentação da situação, buscamos proporcionar aos alunos todas as informações necessárias acerca das
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atividades sequenciadas que eles iriam fazer, bem como apresentamos os objetivos do trabalho com sequências didáticas,
para que eles compreendessem a finalidade e a importância
das atividades a serem executadas.
De início, percebemos uma certa resistência por parte
dos alunos, alguns argumentaram que tal atividade, por ser dividida em vários módulos, poderia ser cansativa e monótona.
Em contrapartida, quando apresentamos o gênero e a ideia da
produção ser veiculada em uma situação real de comunicação e
com a compreensão de que cada módulo serviria para que eles
construíssem e aprimorassem seus textos, a maioria se empolgou e se envolveu verdadeiramente com cada etapa do trabalho.
Foi interessante ver, em cada módulo, o crescimento dos
alunos, observar como eles iam se apropriando dos conhecimentos construídos e passaram a ser revisores dos próprios
textos. Módulo a módulo, os grupos voltaram a suas produções
e foram modificando-as, fazendo as alterações necessárias,
criando novas versões de seus anúncios, aprimorando-os.
Verificamos que, nas primeiras versões, a preocupação
maior da turma era com a estética do anúncio, outras características composicionais do gênero, a questão do público a quem
os textos se destinavam e, principalmente, a utilização de estratégias de persuasão ficaram em segundo plano. Os módulos, no
entanto, serviram de base para se detectar e resolver os problemas apresentados.
Percebemos, após a releitura da primeira versão, que
essa trazia, apenas, informações básicas, como data, horário,
local e valor do ingresso. Já na produção final, constatamos que
houve um aprimoramento do texto escrito, visando, principalSérie Saberes e fazeres da educação: volume 19
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mente, o convencimento do público e a promoção do evento.
É importante salientar, também, que essa experiência
possibilitou que os alunos de fato atuassem como protagonistas
na sala de aula. Foi muito gratificante presenciar e participar
da evolução deles ao longo desse período, vivenciar como, aos
poucos, cada um, em seu tempo, foi se apropriando do gênero
e contribuindo no processo de produção dos anúncios, em cada
versão até chegarem à etapa da produção final.
Por fim, queremos dar um destaque especial a algo que
fizemos ao final desse período. Na última aula dedicada ao trabalho com a SD, pedimos que cada aluno comentasse a experiência vivida. As respostas obtidas foram muito positivas. Os
educandos pontuaram várias questões de extrema relevância.
Observaram, por exemplo, que, após essa experiência, eles
compreenderam que a revisão é etapa fundamental para a
produção de qualquer texto; que quando o texto deles tem um
prppósito específico, ou seja, uma circulação, há um empenho
maior nas etapas que precedem essa circulação; que eles veem
agora o processo de produção textual “com outros olhos”, olhos
mais críticos e apreciativos.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As sequências didáticas constituem-se, hoje, no ensino
de Língua Portuguesa, uma excelente e eficaz ferramenta pedagógica para o desenvolvimento das práticas de oralidade, de
leitura e de escrita na sala de aula.
O ensino da língua materna, tendo como base e ponto de
partida o texto, procura desenvolver a capacidade leitora dos
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alunos, a partir de uma metodologia que contemple a leitura,
análise e discussão dos mais variados gêneros textuais que circulam no meio social, tornando os discentes leitores competentes, capazes de não só decodificar a informação lida, entender
as estruturas gramaticais complexas e expandir seu conhecimento linguístico, mas também identificar os elementos que
estão implícitos no texto (os valores, a ideologia, o pensamento
da sociedade presente naquilo que o autor escreveu, o contexto,
a realidade que os rodeia), para que eles reflitam, analisem e
assumam uma posição crítica diante do que está sendo dito e
veiculado à produção textual.
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CAPITULO 6
OBJETIVOS EDUCACIONAIS E O ENSINO-APRENDIZAGEM DE LITERATURA
NO ENSINO MÉDIO
Antonia Karine Oliveira de Sousa1
Antonia Karoline Oliveira de Sousa2
1 INTRODUÇÃO
– Gato Cheshire... pode me dizer qual o caminho
que eu devo tomar?
– Isso depende muito do lugar para onde você quer ir.
– Eu não sei para onde ir!
– Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve.
(Alice no País das Maravilhas, Lewis Carroll)

Sendo a escola um dos principais espaços de convivência
social do ser humano, ela tem papel primordial no desenvolvimento das competências e das habilidades de cada um, ficando
articulada de modo a atender às necessidades de todos, para
que, gradativamente, seus alunos construam um conhecimento amplo e aprofundado, cabendo ao professor servir como um
mediador desse conhecimento.
1
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O processo de ensino-aprendizagem é bastante complexo, pois requer, além de uma predisposição do aluno para
“aprender”, uma boa formação do professor. Deve haver um
consenso de que alunos e professores trabalham juntos para
que se construa o conhecimento, ou seja, o aluno deve ter papel
central na sala de aula, não deve ser visto apenas como receptor de conhecimento, mas sim como sujeito ativo, fundamental
para essa construção, pois, nas palavras de Paulo Freire (1987,
p. 12), “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção”. E mais:
nas condições de verdadeira aprendizagem os educandos
vão se transformando em reais sujeitos da construção e
da reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador,
igualmente sujeito do processo. Só assim podemos falar
realmente de saber ensinado, em que o objeto ensinado é
apreendido na sua razão de ser e, portanto, aprendido pelos
educandos (FREIRE, 1987, p. 13).

No tocante ao ensino de Literatura, que é o nosso foco,
muitos são os trabalhos que ressaltam a importância de se trazer o texto literário para a sala de aula, a fim de que o aluno
tenha contato com ele e para que, assim, as aulas não se limitem a meros esquemas de datas, autores e obras, informações
que são importantes, mas que não devem tomar lugar central
na aula, pois o texto literário, como obra de arte, não deve ser
apenas citado, porém apreciado. Para tanto, as aulas deveriam
ser planejadas de acordo com objetivos específicos que possibilitassem um aprofundamento linear, ou seja, do mais simples
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para o mais complexo.
Tomando como base a Taxionomia de Bloom, mais especificamente as categorias do domínio cognitivo, os objetivos
devem proporcionar, partindo do princípio da cumulatividade,
um desenvolvimento gradativo, do nível mais simples dentro
de uma hierarquia, chegando até o mais elevado.
No entanto, além desse conhecimento teórico acerca dos
procedimentos mais adequados a serem adotados em sala de
aula, é necessário saber como de fato o processo de ensino-aprendizagem de Literatura está sendo realizado nas escolas.
Para tanto, com a devida permissão de seus diretores e docentes, foram observadas quatro aulas de noventa minutos e três
aulas de cento e trinta e cinco minutos em duas escolas da rede
estadual de ensino do estado do Ceará, ambas situadas em Fortaleza, sendo as primeiras observadas em uma sala de aula do
terceiro ano do Ensino Médio e as últimas no primeiro ano.
Buscaremos, então, com este trabalho, além de fazer um
relato das aulas observadas, trazer uma apreciação crítica e
analítica dos fatos do exercício docente observado, como também dos métodos e procedimentos didáticos utilizados pelos
professores em suas aulas.

2 ENSINO DE LITERATURA E OS OBJETIVOS
EDUCACIONAIS DE BLOOM
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais
(1998) e com as Orientações Curriculares para o Ensino Médio
(2008), o ensino de Literatura torna-se indispensável para o
amadurecimento tanto do conhecimento das formas linguístiSérie Saberes e fazeres da educação: volume 19
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cas e de expressão do pensamento, como também na formação
humana e no desenvolvimento do pensamento autônomo e crítico dos alunos.
A noção de que o contato com a Literatura é essencial
no processo de humanização, no processo civilizatório do ser
humano, também é defendida por Antônio Cândido (1972), segundo o qual há uma necessidade universal de fruição, de relação com a fantasia, que é satisfeita através desse contato com
a obra literária, seja em suas formas mais simples ou nas mais
elaboradas:
por via oral ou visual, sob formas curtas e elementares, ou
sob complexas formas extensas, a necessidade de ficção se
manifesta a cada instante; aliás, ninguém pode passar um
dia sem consumi-la, ainda que sob a forma de palpite na
loteria, devaneio, construção ideal ou anedota. E assim se
justifica o interesse pela função dessas formas de sistematizar a fantasia, de que a literatura é uma das modalidades
mais ricas (CÂNDIDO, 1972, p. 804).

Ainda conforme Cândido (1995), a Literatura, além de
proporcionar prazer, é também fator fundamental para o aperfeiçoamento do homem, por lhe possibilitar um maior exercício
de reflexão, um contato com outras realidades, com os problemas e as belezas da vida, fazendo-lhe perceber mais facilmente
a complexidade do ser humano e do mundo em que habita.
Segundo Jouve (2012, p. 139), “os estudos literários só
podem ter legitimidade se resultarem em algo útil para a sociedade. [...] É preciso mostrar que ele [o estudo literário] enriEditora Via Dourada
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quece nossa compreensão do mundo, esclarecendo-nos sobre o
que somos e sobre a realidade em que vivemos”.
Desse modo, o estudo literário pautado apenas em historiografia literária não contempla todos os desdobramentos e
todo o potencial do texto literário. Faz-se necessária a promoção de práticas pedagógicas que descortinem a Literatura como
uma forma de arte, capaz de promover a fruição, a criatividade,
o senso crítico e um novo olhar sobre o ‘’estar no mundo’’, bem
como sua apropriação enquanto linguagem, ou seja, práticas
que promovam o letramento literário.
Cosson (2006, p.12) afirma que “o processo de letramento, que se faz via textos literários, compreende não apenas uma
dimensão diferenciada do uso social da escrita, mas também,
e sobretudo, uma forma de assegurar seu efetivo domínio”. O
letramento literário é, então, um processo que se dá através da
apropriação da Literatura enquanto linguagem.
O autor ainda acrescenta que,
na escola, a leitura literária tem a função de nos ajudar a
ler melhor, não apenas porque possibilita (...) o hábito de
leitura ou porque seja prazerosa, mas sim, e, sobretudo,
porque nos apresenta, como nenhum outro tipo de leitura
faz, os instrumentos necessários para conhecer e articular
com proficiência o mundo feito linguagem (COSSON, 2006,
p. 30).

A literatura “nos diz o que somos e nos incentiva a desejar e a expressar o mundo por nós mesmos” (COSSON, 2006,
p.17), pois “a organização da palavra comunica-se ao nosso esSérie Saberes e fazeres da educação: volume 19
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pírito e o leva, primeiro, a se organizar; em seguida, a organizar o mundo” (CÂNDIDO, 1995, p.246).
A literatura corresponde a uma necessidade universal que
deve ser satisfeita sob pena de mutilar a personalidade,
porque pelo fato de dar forma aos sentimentos e à visão de
mundo, ela nos organiza, nos liberta do caos e, portanto,
nos humaniza (CÂNDIDO, 1995, p.256).

E ainda: “A literatura desenvolve em nós a quota de humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos e
abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante” (CÂNDIDO, 1995, p.149).
Dessa forma, o ensino da Literatura precisa estar apoiado
em práticas pedagógicas que contemplem o diálogo leitor-texto literário. Para que esse contato de fato ocorra, é necessário
que o texto literário seja levado para a sala de aula, não apenas
como pretexto, como instrumento para a memorização de regras gramaticais, ou como modelos prototípicos, a partir dos
quais se deve obrigatoriamente extrair características de determinado movimento literário, tampouco visando apenas seu
teor moralizante, mas sim como algo capaz de proporcionar
prazer estético e também capaz de ampliar e fornecer meios
para os alunos desenvolverem e articularem seus conhecimentos.
Numa aula de Literatura, assim como em todas as outras,
as experiências dos alunos, a troca de impressões, o compartilhamento de seus comentários, devem sempre ser considerados, pois a aula deve se desenvolver de acordo com operações
Editora Via Dourada
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realizadas conscientemente, visando que os alunos atinjam objetivos específicos, previamente estabelecidos, de forma que
cada ação em sala de aula possa ser explicada e avaliada conforme os objetivos traçados. Ou seja, para que haja um ensino
produtivo, a relação professor-aluno deve se dar na forma de
compartilhamento de ideias, não da forma em que o aluno é
visto como “um recipiente vazio”, no qual o professor vai apenas depositando conhecimento (FREIRE, 1987).
Nesse sentido, o estabelecimento dos objetivos realizado pelo professor é de fundamental importância, vai orientá-lo tanto na escolha dos conteúdos a serem abordados na aula,
como também dos procedimentos e estratégias de ensino que
poderão auxiliá-lo (PELISSONI, 2009), pois se torna notoriamente mais fácil atingir os objetivos quando esses estão estabelecidos com precisão e clareza, como também que o processo
de aprendizagem torna-se mais fácil quando o aluno sabe o que
dele é esperado durante e após esse processo.
Uma das prorrogativas para o sucesso da relação ensino-aprendizagem é entrar na sala de aula com alguns (até
mesmo poucos) objetivos perfeitamente definidos. Ressalta-se que a definição e conhecimento dos objetos não devem
ser restritos a figura do professor, mas sim amplamente divulgados entre o quadro de discentes, em vários momentos
da aula. Ou seja, o professor deve explicitar o seu objetivo
claramente no início de cada aula e repeti-lo sempre que
necessário, de forma que o aluno perceba claramente a condução do ensino em cada aula (PELISSONI, 2009, p. 131).
Série Saberes e fazeres da educação: volume 19
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No âmbito da formulação dos objetivos educacionais, a
Taxionomia de Bloom pode servir de base metodológica para
seu desenvolvimento. Especificamente com as categorias do
domínio cognitivo (1. Conhecimento, 2. Compreensão, 3. Aplicação, 4. Análise, 5. Síntese, 6. Avaliação) podem-se estabelecer objetivos desde o nível mais simples até o mais complexo,
fazendo o aluno construir conhecimentos desde a memorização de informações dadas, até que, compreendendo-as, consiga aplicá-las, analisá-las, articulá-las, relacioná-las, recriá-las e,
chegando ao nível máximo, apreciá-las criticamente, conforme
explicita o quadro abaixo.
Quadro 1 – Os níveis da taxonomia de Bloom, sua definição e amostras

Fonte: Pelissoni (2009, p. 135).
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Assim, pensando a Taxionomia de Bloom como um instrumento de auxílio para a formulação de objetivos capazes de
ajudarem os professores na escolha de estratégias e tecnologias, de seus mecanismos de avaliação e do próprio conteúdo da aula, pensando ainda na importância da leitura literária
atrelada à aula centrada no aluno, passaremos, então, a analisar os dados que observamos nas duas salas de aula do Ensino
Médio supracitadas.

3 CONSIDERAÇÕES ACERCA DAS OBSERVAÇÕES REALIZADAS
Nas aulas observadas no terceiro ano do Ensino Médio
foram abordados dois assuntos: Pré-Modernismo no Brasil,
sendo subdividido em prosa e poesia, e Modernismo em Portugal, com a produção poética de Fernando Pessoa.
Nessa turma, todas as aulas seguiram praticamente a
mesma lógica. O tema da aula era apresentado pelo professor,
depois era feita uma exposição oral do momento histórico do
surgimento da escola literária. Em seguida, realizava-se a leitura de um trecho de alguma obra, trazido em uma folha xerografada pelo professor. Com a leitura, o professor começava a
levantar questões a respeito do texto (qual a temática abordada, quais as inovações, a forma, os recursos estilísticos, se havia
elementos da oralidade, da fala coloquial, o que mais havia chamado a atenção dos alunos no texto), havendo, na sequência,
um comentário do texto, de suas principais características, a
partir do que os alunos haviam brevemente falado, terminando
com a aplicação de uma atividade, tomando como base o texto,
Série Saberes e fazeres da educação: volume 19
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essa sendo realizada individualmente ou em grupo, de forma
escrita ou oral, de acordo com a proposta trazida pelo professor
e com a conveniência do tempo.
Já nas aulas observadas no primeiro ano do Ensino Médio, foi trabalhado o assunto Gêneros Literários. Foram observadas três aulas de cento e trinta e cinco minutos cada, pois o
professor deveria ministrar uma aula de Artes seguida de duas
de Literatura, mas ele utiliza os três tempos para as aulas de
Literatura, por considerá-la já uma manifestação artística. No
entanto, não houve muito debruçamento sobre o texto literário, quando esse apareceu foi apenas lido rapidamente. A maior
preocupação pareceu-nos com uma conceituação e uma classificação dos gêneros literários.
As aulas foram divididas da seguinte forma: a primeira foi dedicada a uma exposição introdutória sobre os gêneros
literários. A segunda deu continuidade ao assunto, mas focando no conceito clássico e no conceito moderno de herói. Já na
terceira aula, foi exibido o filme “O Conde de Monte Cristo”,
seguido de uma breve discussão, que retomava o tópico sobre
a concepção de herói.
De acordo com as observações feitas, podemos perceber
que, em alguns casos, o texto literário ainda é usado apenas
como pretexto e que ainda há uma grande preocupação com a
memorização de conceitos. Nas aulas observadas no primeiro
ano, por exemplo, o professor preocupou-se em trazer recursos tecnológicos que atraíssem a atenção do aluno, nas duas
primeiras aulas utilizou como recurso apresentação de slides,
com representações gráficas de personagens de algumas obras
clássicas. Houve o interesse de levar uma obra literária retexEditora Via Dourada
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tualizada em filme (O conde de Monte Cristo) e de se realizar atividades individuais e em grupo, para avaliar os objetivos
traçados. No entanto, não houve um estímulo, um incentivo
para a leitura literária. O foco foi fazer um pequeno resumo
das obras de Homero (Ilíada e A Odisséia) e dos poemas épicos
Eneida (Virgílio) e Os Lusíadas (Camões) e classificá-los como
epopeias, evidenciando seus personagens principais e o contexto histórico em que foram escritos. Os trechos das obras que
apareceram foram apenas lidos rapidamente pelo professor.
A participação dos alunos ficava praticamente limitada, pois
só aparecia na hora das atividades. Assim, a aula, apesar dos
meios auxiliares utilizados, aproximou-se mais de uma exposição e de uma caracterização dos gêneros literários, na qual o
aluno deveria apenas “decorar” as informações dadas.
Nesse caso, talvez tivesse sido mais produtivo levar trechos de textos literários de gêneros diferentes para que, a partir da leitura, os próprios alunos fossem percebendo suas diferenças, para, só então, ser feita a contextualização e a esquematização do assunto, pois, apesar dos meios auxiliares terem
sido diversificados e de algumas atividades proporcionarem
um maior grau reflexivo dos alunos, aula apenas expositiva não
incentiva seu interesse, não desenvolve sua capacidade de se
apropriar da obra literária e de se expressar criticamente e com
autonomia.
Com relação às aulas observadas no terceiro ano, verificamos uma maior preocupação em levar o texto literário para a
sala de aula. Em cada encontro, como já foi dito, era realizada a
leitura do texto selecionado pelo professor, sendo todos os procedimentos posteriores relacionados ao texto. Um ponto que
Série Saberes e fazeres da educação: volume 19
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merece destaque também foi que, antes da leitura feita em voz
alta, o professor pedia que os alunos realizassem uma silenciosa, o que mostra a consciência do professor de que é necessária
essa aproximação individual entre aluno e texto, uma vez que o
ato da leitura provoca reações, experiências diferentes em cada
leitor. Daí a importância de se indagar qual a impressão do aluno sobre o texto, para só depois se discutir os elementos formais e a temática trazidos nele. Vemos, assim, a concepção da
Literatura como constituinte da vida e da formação intelectual
do aluno.
Quanto aos objetivos educacionais, nenhum professor
falou de forma clara para seus alunos o que deles era esperado ao final de cada aula ou ao final do estudo de cada assunto.
Talvez por esse motivo, nem todos conseguiram realizar todas
atividades propostas, ou conseguiram apenas parcialmente.
Tomando como base a Taxionomia de Bloom para a análise do nível de complexidade dos objetivos traçados para cada
aula, percebemos um predomínio da categoria Conhecimento.
Embora tenhamos percebido certo desejo por parte dos professores de que seus alunos se colocassem de forma crítica e
reflexiva, não vimos um empenho em se construir um conhecimento de forma que os alunos fossem associando, articulando
as habilidades que já haviam desenvolvido para a geração de
novas. Possivelmente, por se prenderem tanto à memorização
da informação dada, quando solicitado um maior nível de abstração, os alunos tinham um pouco de dificuldades, pois um
nível cognitivo não servia de base para outro. Ou seja, sem os
objetivos serem trabalhados num crescente, no qual o grau de
dificuldade aumenta gradativamente, torna-se mais difícil cheEditora Via Dourada
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gar a um nível mais elevado.
Contudo, vale ressaltar que os alunos que tiveram o contato com o texto literário, os do terceiro ano, conseguiram atingir um nível mais reflexivo em suas colocações, respondendo
de forma mais coerente e crítica o que lhes era perguntado.
As atividades que funcionaram como instrumentos de
avaliação dos objetivos foram bastante diversificadas, com
questões objetivas, que possibilitam o encapsulamento de conteúdos extensos; com questões discursivas, que proporcionam
um posicionamento reflexivo do aluno; e com atividades grupais, que promovem a interação entre os educandos e o contato
com ideias e posturas diferentes dentro de um mesmo contexto.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sabemos que a linguagem é um ambiente dialógico, no
qual os locutores se comunicam (PCN, 2002), portanto, a Literatura, uma de suas manifestações, deve ser vista como um
meio de acesso a conhecimentos, à sensibilidade, como um
meio de transcender ao que nos é simplesmente apresentado,
mediante a liberdade e o senso crítico que essa pode nos proporcionar através do diálogo texto-leitor.
Infelizmente, vimos, com essa experiência, que tal ideal
foi apenas parcialmente posto em prática nas aulas observadas.
Percebemos uma grande preocupação, ainda, com uma categorização dos conceitos e das obras literárias, ficando, em alguns
casos, o texto literário como elemento secundário, sendo pouco
o estímulo dado tanto à leitura como à criação literária do educando, com o contexto se sobrepondo ao texto.
Série Saberes e fazeres da educação: volume 19
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Em termos gerais, percebemos a ação contrastante de
dois professores, enquanto na prática de um, o texto literário
aparece como fundamental, como elemento nuclear; na do outro, a Literatura é utilizada como pretexto. Como foi observado,
a escolha de uma ou de outra estratégia de ensino vai influenciar diretamente o rendimento tanto escolar como, em termos
humanísticos, o desenvolvimento do aluno, uma vez que aquele a quem é proporcionada a leitura literária irá, sem dúvida,
adquirir um maior conhecimento tanto linguístico, como cultural, artístico e social, como também será aperfeiçoada sua
habilidade criativa. Resta-nos, então, reproduzir e aprimorar a
prática de ensino na qual a literatura é vista como patrimônio
cultural, sendo de dever do professor possibilitar seu acesso
aos alunos, fugindo dos enfadonhos quadros classificatórios de
autores, obras, e datas, que, apesar de terem sua importância,
dizem muito pouco da grande riqueza que todo texto literário
encerra.
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SABERES E FAZERES
DA EDUCAÇÃO

CAPITULO 7
PERCORRENDO “OS CAMINHOS DE IRACEMA”:
TURISMO PEDAGÓGICO COMO ESTRATÉGIA
DE MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO
PATRIMÔNIO CULTURAL
Antonia Karoline Oliveira de Sousa1
Antonia Karine Oliveira de Sousa2
1 INTRODUÇÃO
Quando a gente gosta
É claro que a gente cuida.
(Peninha)

É notória, na contemporaneidade, a necessidade de
articulação dos diversos campos do conhecimento, para uma
didática eficaz que conduza ao desenvolvimento humano.
Nesse processo, porém, não se podem perder de vista as
particularidades e especificidades de cada contexto. Deve haver
um equilíbrio entre o local e o global.
Nas palavras de Zamboni (2003, p. 374):
Em uma era de globalização, na qual estamos vivendo, onde
há o esfacelamento de nossas particularidades e individu1
2
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alidades, o sentimento de pertencer a um lugar, a um grupo
no qual desempenhamos um papel social, ao qual estamos
emocionalmente e afetivamente ligados e com o qual nos
identificamos, é muito importante para o ser humano e sua
formação como sujeito histórico.

Sem dúvida, o trabalho com elementos culturais na escola é de inegável importância, considerando que, além de proporcionar prazer, é também fator fundamental no âmbito da
construção da identidade dos alunos. Isso favorece um maior
exercício de reflexão e de cidadania, fazendo-se perceber e experimentar mais facilmente o sentimento de pertença.
Nesse contexto, o estudo sobre patrimônio cultural é
pertinente por possibilitar a conscientização da importância de
símbolos e ícones para a história de uma cidade, de um estado,
de um país; por fomentar a valorização de riqueza ambiental e
cultural e por incutir o valor de respeito nos alunos.
Consideramos importante e essencial se trabalhar a cultura em sala de aula, uma vez que possuímos vários equipamentos culturais que não são valorizados ou nem mesmo conhecidos por boa parte da população. Infelizmente, muito de
nossa cultura tem se perdido com o passar dos anos.
É, pois, com base nessas reflexões, que pensamos em um
projeto que se propôs a analisar o turismo pedagógico como estratégia de manutenção e preservação do patrimônio cultural,
através do roteiro turístico “Caminhos de Iracema”. Explorar
elementos de nossa cultura a partir desse trabalho se faz importante, também, por promover a valorização de nossa cultura local, por meio do ícone alencarino, que é representado em
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vários locais da capital cearense.
Nesse contexto, é apropriado lembrar que a obra Iracema: Lenda do Ceará narra o nosso mito fundador. Focando nos
três personagens centrais da lenda – Iracema, Martim e Moacir
–, podemos perceber o papel representativo de cada um dentro
de nossa cultura e de nossa história.
Iracema é a índia tabajara que quebrou todos os seus votos
em nome de seus sentimentos pelo homem branco: desonrou
sua tribo e sua fé ao abandonar o compromisso como guardiã
do segredo da Jurema, tendo como consequências desilusão,
sofrimento, solidão e morte. Assim sendo, ela representa o
povo colonizado/dominado.
Martim, por sua vez, representa o colonizador, o europeu
que levou o que havia de mais precioso nas terras conquistadas, deixando apenas devastação e destruição.
Moacir, o filho da dor, representa a união entre esses
dois povos. É o elo entre as duas culturas – filho de Iracema e
de Martim, do índio e do branco – o fruto da mistura de raças
e, na lenda, é o primeiro cearense. “Moacir, filho de português e
de índia, é o brasileiro por excelência, o mestiço que é o Brasil”
(PROENÇA, 2011, p.15).
Ademais, a personagem que dá nome à obra é o ícone cultural de Fortaleza, conforme rege a Lei Municipal
9884/30.12.2011, que diz em seu artigo 1°: “Fica oficializada a
personagem Iracema, criada pelo romancista José de Alencar,
como Ícone Cultural do Município de Fortaleza”.
É válido salientar que documentos oficiais, tais como os
Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), preconizam que
deve-se considerar como objetivos básicos da Educação, em
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especial da disciplina de Língua Portuguesa: levar o educando
a solucionar problemas do cotidiano e a desenvolver suas ações
de produção de linguagem, nas mais diversas situações de
interação social; bem como possibilitar-lhe o acesso aos bens
culturais e ao mundo letrado de forma mais eficaz e efetiva.
Ressalte-se, ainda, que, de acordo com Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (2018, p. 09), o ensino deve
ser ministrado tendo como um dos princípios “a liberdade de
aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber”.

2 O ROTEIRO TURÍSTICO “CAMINHOS DE IRACEMA” E O TURISMO PEDAGÓGICO
Dentro do cenário turístico, Fortaleza destaca-se pelos
aspectos naturais, mas é necessário que percebamos que, além
de belas praias, temos uma rica cultura. Com a finalidade de
propagar essa cultura, dentre outros, existe o roteiro turístico “Caminhos de Iracema”, idealizado pelo turismólogo Gerson
Linhares. Tal roteiro se configura como uma oportunidade de
conscientização de nossa cultura e de nosso ícone Iracema, em
especial, da estátua de Zenon Barreto, “Iracema Guardiã”, que
tem sido constantemente utilizada como logomarca da capital
fortalezense.
Temos, na figura a seguir, o detalhamento do percurso
que o roteiro compreende:
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Figura 1 – Roteiro turístico “Caminhos de Iracema”

Fonte: Diponível em: <http://www.receptivoturistico.com.br/atrativo/caminhos-de-iracema>. Acesso em: 2 nov. 2020.

No entanto, muitos desses equipamentos culturais vêm
sofrendo com a falta de manutenção, por parte dos órgãos responsáveis, e, mormente, com atos de vandalismo, por parte da
população. É comum, infelizmente, vermos notícias, em jornais
de grande circulação, denunciando esses descaso e desrespeito
com nosso patrimônio histórico e cultural, sobretudo às estátuas de Iracema. Ressalte-se que muitos não reconhecem, ainda,
a obra e suas retextualizações como parte do patrimônio cultuSérie Saberes e fazeres da educação: volume 19
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ral cearense/brasileiro.
Pelo subtítulo que Alencar deu à obra – lenda do Ceará –,
fica evidente o desejo do autor de criar um romance lendário,
que contasse, de forma poética e histórica, o mito de formação
do povo cearense e, por extensão, do povo brasileiro. Iracema
não é apenas um romance romântico que narra o amor entre
um homem branco e uma índia. É, antes de tudo, uma obra
alegórica, que versa sobre nossas origens, sobre nosso processo
de colonização e de miscigenação.
Como afirma Montenegro (2006, p. 123), “em Iracema,
Alencar, investindo de uma inspiração de estirpe homérica, registra sob a forma romanesca a epopeia que narra a fundação
do Ceará”.
E ainda, nas palavras de Beatriz Alcântara (2006, p.111):
O escritor José Martiniano de Alencar, com seu romance indianista Iracema: lenda do Ceará, ensejou o testemunho do
nascedouro do povo cearense, o registro da topografia, da
fauna e da flora da região, como também nos apresentou os
alimentos, os usos e os costumes nativos ancestrais.

Há na obra um argumento histórico que contempla a
vinda de Martim Soares Moreno às terras do Ceará, como seu
primeiro colonizador. Além desse viés histórico, que foi fruto
de pesquisas do autor, há também elementos advindos da genialidade criadora de Alencar. Iracema é, portanto, um romance mítico, pois reúne história e ficção para recontar as origens
de um povo. Nas palavras de Machado de Assis (2011 [original
de 1866], p. 21):
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A fundação do Ceará, os amores de Iracema e Martim, o
ódio de duas nações adversárias, eis o assunto do livro. Há
um argumento histórico, sacado das crônicas, mas esse é
apenas a

tela que serve ao poeta; o resto é obra

da imaginação. Sem perder de vista os dados colhidos nas
velhas crônicas, criou o autor uma nação interessante,
episódios originais e, mais que tudo, a figura bela e poética
de Iracema.

É válido salientar, portanto, que Iracema é fruto não só
de inspiração de seu autor, mas também de pesquisas. Alencar
buscou amparo em documentos oficiais sobre a colonização
cearense e neles fundamentou sua obra-prima.
Diante disso, podemos afirmar, ainda, que Iracema ganhou status de símbolo do Ceará. Em muitos locais da terra alencarina, encontramos referências ao autor e à sua personagem.
Iracema povoa o Ceará em sua totalidade. Iracema multiplicou-se. [...] De seus lugares preferidos, o mais cobiçado é o
da Avenida Beira mar. Ali, impávida, esculpida em tamanho
descomunal, contempla os passantes curiosos. [...]
De Zenon Barreto, saiu uma Iracema guerreira, forte,
aguerrida, em posição de ataque. A postos, na extremidade
da Praia de Iracema, nas proximidades da Praia do Ideal,
com seu enorme arco, Iracema vai à luta. [...]
Iracema banha-se tranquila nas águas da Lagoa de Mecejana, a abandonada. Sobre as águas, adquire enormes proporções, compatíveis com sua fama e importância.
Iracema deu nome a um palácio. [...]
Série Saberes e fazeres da educação: volume 19
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Iracema é a tradução do Ceará (SILVA, 2006, p. 69)

Nessas palavras de Silva (2006), temos a descrição de
quatro das cinco estátuas erigidas em homenagem à índia tabajara, na capital cearense: Estátua de Iracema (1965); Iracema
Guardiã (1996), Índia Iracema (2002); Musa do Ceará (2004) e
Iracema (2005).
As cinco estátuas espalhadas pela cidade comungam e tentam difundir uma mesma interpretação canonizada pela
crítica literária: a história de Iracema é a formação do povo
cearense, ela se transforma no espelho do cearense. Como
se a cidade fosse um próprio museu, as imagens permanecem paralisadas, tentando emitir a história oficial do
município (PARENTE, 2015, p. 6).

Iracema, portanto, indiscutivelmente, constitui-se um
valioso patrimônio, não só literário, mas também cultural do
estado do Ceará, uma vez que, tomando como embasamento
teórico principal as discussões sobre Turismo e Patrimônio
Cultural, de Pedro Paulo Funari e Jaime Pinsky (2001, p. 8),
podemos compreender patrimônio cultural como “tudo aquilo
que constitui um bem apropriado pelo homem, com suas características únicas e particulares”.
Pensando em uma visão clássica sobre o conceito de patrimônio, esse está relacionado ao que herdamos de gerações
passadas e ao que legamos a gerações futuras. É importante salientar, porém, que patrimônio cultural não se restringe a bens
materiais. Ele se constitui também de festas, danças, culinária,
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manifestações religiosas... Não podemos entender o patrimônio apenas como algo tangível.
Como representação viva da história e do legado de um
povo, o Patrimônio Cultural é uma referência extremamente
importante quando se pensa em combater o desrespeito que
alguns grupos sociais, culturas e mesmo nações de todo o globo
sofrem.
Todas as ações através das quais os povos expressam suas
formas específicas de ser constituem a sua CULTURA e esta
vai ao longo do tempo adquirindo formas e expressões
diferentes. A cultura é um processo eminentemente dinâmico, transmitido de geração em geração, que se aprende com
os ancestrais e se cria e recria no cotidiano do presente, na
solução dos pequenos e grandes problemas que cada sociedade ou indivíduo enfrentam.
Neste processo dinâmico de sociabilização em que se aprende a fazer parte de um grupo social, o indivíduo constrói
a própria identidade (HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO,
1999, p. 5)

Acrescentamos, ainda, que essa reflexão deve ser levada
a todo cidadão, não se prendendo apenas ao turista convencional. “A questão da identidade cultural, de que fazem parte a
dimensão individual e a de classe dos educandos cujo respeito é
absolutamente fundamental na prática educativa progressista,
é problema que não pode ser desprezado”(FREIRE, 1987, p. 19).
É exatamente nesse sentido que deve haver uma
articulação entre a preservação de nosso patrimônio e o
Série Saberes e fazeres da educação: volume 19
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Turismo Pedagógico.
Segundo Matos (2012, p. 3), “considera-se turismo pedagógico toda atividade didático-pedagógica que acontece fora do
ambiente físico escolar e que pode ser identificada por meio de
uma excursão, viagem ou visita técnica”.
Isso é pertinente quando se pensa em um trabalho diferenciado, que proporcione a alunos e professores um conhecimento da realidade física, social e cultural dos locais visitados,
estabelecendo um diálogo entre teoria e realidade concreta,
com o objetivo de vivenciar experiências significativas para se
construir novos conhecimentos.
Nessa perspectiva, destacamos a importância do turismo pedagógico para a Educação Patrimonial, uma vez que esse
apresenta situações propícias para se criar um ambiente de sensibilização, a fim de que os educandos respeitem e preservem
nosso patrimônio cultural, levando-os a querer conhecer mais
sobre eles e a resolver questões significativas para sua própria
vida.
Assim, diante das reflexões até aqui expostas, apresentaremos uma experiência de turismo pedagógico vivenciada em
uma escola da rede estadual de ensino do estado do Ceará.

3 O PROJETO “IRACEMA DA LENDA AO ROTEIRO
TURÍSTICO: CONHECENDO PARA PRESERVAR”
No estado do Ceará, desde 19 de outubro de 2017, existe,
regulamentada por lei, uma data a se celebrar a Semana de Literatura Cearense, conforme a Lei Estadual Nº 16.380, que diz:
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Art. 1º Institui a Semana da Literatura Cearense, a ser
celebrada na primeira semana do mês de maio de cada ano,
em todo o Estado do Ceará, no âmbito das escolas públicas, universidades públicas, órgãos públicos e outros que
tenham interesse em homenagear obras de escritores cearenses.
§ 1º Nesse período, serão feitas exposições de obras de
escritores cearenses, poderão ser discutidas em sala de aula
temas relacionados às referidas obras, além da biografia e
relevância do trabalho literário.
§ 2º Poderão ser feitas campanhas de estímulo e incentivo à
produção de inéditas obras literárias por autores cearenses
em todo o Estado do Ceará.

Diante disso, anualmente, escolas e instituições cearenses vêm promovendo eventos e/ou ações para fazer jus a essa
data. Foi nesse contexto que se inseriu o Projeto “Iracema da
lenda ao roteiro turístico: conhecendo para preservar”, elaborado e aplicado em uma escola da rede estadual de ensino do
estado, situada em um bairro periférico de Fortaleza.
O projeto, além de prestar homenagem à literatura cearense, tinha por objetivos vivenciar o turismo pedagógico
como prática educativa de valorização do patrimônio cultural
e, a partir disso, desenvolver, em parceria com os alunos, uma
campanha de preservação desse patrimônio, através do (re)conhecimento do roteiro turístico “Caminhos de Iracema”.
Por se tratar de um projeto, realizado dentro de um evento escolar, a participação dos alunos se deu por adesão. De acordo com o edital do evento, que determinava o número máximo
Série Saberes e fazeres da educação: volume 19
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de participantes por ação, tivemos oito discentes inscritos, para
percorrerem os “Caminhos de Iracema”.
Para tanto, as etapas de planejamento e de vivência das
aulas de campo tiveram como base metodológica as orientações
disponibilizadas pelo Guia Básico de Educação Patrimonial, do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN
(1999), como representado no quadro abaixo:
Quadro 1 – Etapas metodológicas para Educação Patrimonial

Fonte: Horta; Grunberg; Monteiro (1999, p. 9).
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As aulas de campo ocorreram em dois momentos, devido à disponibilização de transporte escolar. Vale salientar que,
antes da experiência do turismo pedagógico, foram realizados
dois encontros com o grupo, para a leitura de retextualizações
e de trechos do romance Iracema: lenda do Ceará e para debate
sobre o conceito de patrimônio cultural.
Como culminância do projeto, a partir de todo conhecimento construído com as aulas de campo, os alunos desenvolveram a campanha de preservação do patrimônio cultural, na
escola, com o lema “conhecendo para preservar”. Para essa ação
final, eles elaboraram um folder e passaram em cada sala da
escola, nos turnos matutino e vespertino, para conversar com
os colegas, explicando o que são patrimônio e ícone cultural e a
importância de preservá-los.
Tal ação está de acordo com a quarta etapa metodológica
para Educação Patrimonial do supracitado Guia Básico de Educação Patrimonial, a qual tem como objetivos: “envolvimento
afetivo, internalização, desenvolvimento da capacidade de auto-expressão, apropriação, participação criativa, valorização do
bem cultural” (HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO, 1999, p. 9).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As manifestações culturais têm papel importante na formação humana e devem ser vistas como um dos princípios
fundadores da construção de identidade e de pertencimento a
um lugar, pois, assim, todo patrimônio é reconhecido, valorizado e preservado. É dessa maneira que a cultura flui e que a
cidadania é praticada.
Série Saberes e fazeres da educação: volume 19
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A cidadania só se constrói com o reconhecimento e respeito
pelas muitas formas de se viver e de se pensar o mundo.
[...] O patrimônio cultural está presente em toda parte, não
para ser simplesmente consumido pelo turista, mas para
servir-lhe de elemento de reflexão (FUNARI; PINSKY, 2001,
p. 10).

O projeto aqui descrito é uma das possibilidades para, de
fato, criar-se um ambiente de sensibilização para que os educandos respeitem e preservem o patrimônio cultural, de modo
geral, e, por extensão, o patrimônio escolar; como também
constitui-se como uma prática reflexiva sobre o conceito de patrimônio cultural e de turismo pedagógico.
Por fim, a articulação entre educação e lazer pode vir a
colaborar para que o processo de aprendizagem construa e/ou
reafirme, por meio da experiência, valores sociais, culturais e
históricos.
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CAPITULO 8
A FILOSOFIA E SEU ENSINO: PERSPECTIVA DE
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1 INTRODUÇÃO
A proposta vislumbrada neste artigo é apresentar a reflexão de Sílvio Gallo acerca do ensino de filosofia no nível médio.
Trata-se de um oportuno debate sobre as condições que legitimariam o lugar e a necessidade do saber alhures citado na vida
escolar nacional. Ressalta-se, a priori, que o contexto hodierno
de reforma do ensino médio traz a baila vários questionamentos sobre “a razão de ser” da filosofia como disciplina curricular
ou como tema transversal a ser diluído nas outras áreas.
Gallo viabiliza um diálogo fértil sobre elementos episte1
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mológicos e pedagógicos relacionados ao ensino de filosofia.
Torna evidente que se trata de um saber de mais de dois mil
e quinhentos anos de história, marcado por caracteres fundamentais. Logo, urge considerar o processo histórico e o modo
peculiar de construção do saber filosófico.
O texto em curso seguirá um roteiro teórico que contemplará primeiramente o debate sobre a filosofia no ensino médio.
Neste ínterim, haverá a exposição de elementos preambulares
sobre a relação intrínseca entre o ensino de filosofia e o ato de
filosofar. Pretende-se também mostrar um pouco das questões
históricas do Brasil que incidem no espaço que a filosofia terá
no currículo.
Ainda no viés da delimitação do referencial a ser explorado, a pesquisa abrirá um diálogo fértil quanto às especificidades da filosofia. Tem-se o intuito de evidenciar o espaço da sala
de aula como alternativa pedagógica para criação de conceitos.
Deve-se deixar evidente o parentesco do filósofo com os conceitos.
Por fim, o artigo vai tematizar a dimensão da transversalidade da filosofia. Gallo identifica elementos interessantes para
questionar a visão de transversalidade que geralmente aparece
nos Parâmetros Curriculares Nacionais. Portanto, contempla-se uma via de reflexão bastante interessante para fundamentar a problemática da permanência da filosofia no nível médio.
Considerando que a pesquisa surge como atividade da
disciplina de Filosofia do Ensino de Filosofia do mestrado profissional em Filosofia, percebe-se o quanto esse ingrediente
curricular atendeu as expectativas dos discentes. Justifica-se
não somente pela riqueza teórica disponibilizada aos mestranSérie Saberes e fazeres da educação: volume 19
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dos, mas pelo contexto contemporâneo brasileiro de incerteza
quanto à efetivação do ensino de filosofia.

2 A FILOSOFIA NO ENSINO MÉDIO
Considerando a perspectiva de reflexão elaborada por
Sílvio Gallo sobre a filosofia e seu ensino, torna-se mister ressaltar que trata-se de um saber de longa história, mais de dois
mil e quinhentos anos, caracterizado, dentre outros elementos,
por duas dimensões, a saber: vitalidade e história. Decorre do
pressuposto em destaque, algumas advertências que podem
ser consideradas na articulação pedagógica docente.
A primeira faz referência ao fato de que ensinar filosofia
é também ensinar o ato, o processo de filosofar. Não se trata,
portanto, apenas da organização de um conjunto de conteúdos a serem transmitidos. Urge mediar à construção de uma
postura filosófica, possibilitar o surgimento constante de novos
filósofos. Esta advertência de Sílvio Gallo (2007) é recorrente
entre os teóricos que tratam do ensino de filosofia. Aparece frequentemente a tensão entre o filosofar e o conteúdo da filosofia.
Ressalta-se neste ínterim, corroborando com o debate posto, as
inferências de Savater (2000, p.31) que assim se coloca diante
da questão:
A dificuldade de ensinar filosofia é que esta disciplina consiste mais numa atitude intelectual do que num conjunto
bem estabelecido de conhecimentos, cada um dos quais
poderia ser separado sem diminuição de sua força assertiva do nome do seu descobridor. Por isso, a via pedagógiEditora Via Dourada
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ca mais evidente, quase irremediável, passa pelo estudo
de cada uma das grandes figuras do tarot filosófico (como
quem diz, os seus Arcanos Maiores) pois a comemoração de
tais exemplos da filosofia em marcha – quando bem feita
– é o mais estimulante para o aluno terreno e mais seguro
para o professor (...) A recomendação kantiana de que não
se deve ensinar filosofia mas sim o filosofar condensa num
lema a dificuldade, mas não a resolve. O distintivo do filósofo não é arengar às massas nem sequer doutrinar grupos
de estudo, mas comunicar o individualmente pensado a um
interlocutor também único e irrepetível.

A segunda advertência é quanto ao fato de que o ensino de filosofia não deve deixar de contemplar a história da filosofia. Assim, os estudantes aprenderão a olhar até com certa
gratidão a herança intelectual deixada pela tradição. Desfaz-se
o equívoco de imaginar que o ato de filosofar é começar originalmente do “nada”, de “lugar nenhum”. Trata-se de revisitar
o terreno fértil da memória filosófica já construída para lançar
outros olhares sobre a realidade. Ainda em diálogo com Savater
(2000, p. 29-30), tem-se considerações contundentes quanto a
ineficácia de ignorar a história da filosofia no ato de filosofar.
A actividade filosófica actual prolonga uma tradição cuja
própria memória já é uma parte importante do âmbito da
sua reflexão. Seria não simplesmente pretensioso, mas sobretudo ridículo e ineficaz tentar filosofar sobre qualquer
tema, esquecendo ou desdenhando a constância do já pensado sobre ele ou do pensado que pode relacionar-se com
Série Saberes e fazeres da educação: volume 19
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ele (...) A recordação dos filósofos é o que hoje nos legitima
para filosofar.

A terceira advertência faz menção ao ideário de que se
precisa do mestre e da tradição para iniciar o processo de filosofar, mas não é possível negligenciar a dimensão da criatividade.
A continuidade da aventura filosófica no cotidiano depende, em
algum grau, da ocasião em que se “mata” o mestre e a tradição.
Surge enquanto expressão de emancipação e criatividade, uma
nova leitura filosófica da realidade.
Sílvio Gallo (2007) destaca que o ensino de filosofia corre o risco de cair em dois “cantos de sereia”. O primeiro seria o
“conteudismo”, quando se restringiria a uma mera transmissão
de um conjunto de conteúdos, via de regra, exclusivamente a
história. A segunda situação seria tratar o ensino de filosofia
como algo circunscrito a construção de competências e habilidades. Assim tratado, a filosofia não teria especificidade, podendo ser diluída entre outras áreas de conhecimento.
No percurso de superação dos riscos alhures citados,
Gallo faz referência a uma obra de Fernando Savater, especificamente “As Perguntas da Vida” (2001, p.209-210), enfatizando que o professor de filosofia precisa admitir alguns pressupostos: o primeiro é que não existe “a” filosofia, mas “as” filosofias e o filosofar; o segundo é que a filosofia revela-se como
importante não pelos grandes filósofos que se ocuparam dela,
mas pelas questões suscitadas em cada teoria como algo fundamental para vida humana, racional, civilizada; o terceiro é que
os grandes filósofos disseram absurdos notórios e cometeram
erros graves, isto é, surge a necessidade de elogio ao risco no
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processo filosófico; o quarto é que aprender a perguntar bem,
pressupõe a desconfiança quanto a respostas taxativas.
Todavia, um questionamento comumente feito na história do ensino de filosofia no Brasil no nível médio, é quanto ao
“por que” ou “para que” garantir este saber na formação curricular. Pode-se vislumbrar algumas alternativas de respostas
diante desta questão.
Olhando sumariamente para o contexto histórico do Brasil, pode-se inferir que desde o início da colonização o ensino
de filosofia ocupou um espaço maior ou menor, a depender da
orientação política e do modelo educativo. Um marco inicial na
realidade brasileira é a contribuição dos jesuítas.
O ensino da filosofia quase sempre esteve presente nos currículos dos cursos secundários brasileiros, tendo início com
o curso de Filosofia e Ciências, também chamado de Curso
de Artes. Nesse curso, os jesuítas limitavam-se ao ensino da
filosofia escolástica, com base no estudo de textos de Santo
Tomás de Aquino e Aristóteles. (GHEDIN, 2002, P. 210)

A formação nos colégios jesuítas contemplava, dentre
outros aspectos, o ideal de formar pessoas letradas, eruditas
católicas. Ainda segundo Ghedin (2002), a filosofia tornou-se
disciplina obrigatória no ensino secundário público e particular, quando em 1827 criou-se o curso de Direito de São Paulo
e Olinda. A filosofia seria pré-requisito para ingresso no ensino superior. O mesmo referencial teórico deixa evidente que
a visão tomista é majoritária até 1850, quando o ensino passa
a receber outras influências como ecletismo,evolucionismo e
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positivismo.
Outra característica que merece atenção quanto ao ensino de filosofia, principalmente ao longo do século XIX, era
a ausência das raízes culturais, do olhar filosófico a partir das
condições sociais inerentes ao país. Quanto à dimensão pedagógica, prevalece o viés enciclopedista.
Segundo Ghedin (2002), já no inicio do século XX, com
a Reforma Carlos Maximiliano, a filosofia, pela primeira vez,
foi afastada do curso regular de nível secundário, passando a
figurar como disciplina facultativa. Destaca-se que a partir deste recorte histórico contempla-se a trajetória de inconstância
quanto à permanência no currículo do nível médio. Não é intenção do artigo abordar nos pormenores cada momento de
saída e retorno da filosofia mas evidenciar que esta é uma das
razões pelas quais questiona-se sua “razão de ser” no ensino
médio.
Para Gallo (2007) geralmente utiliza-se alguns argumentos que seriam um tanto que insuficientes para legitimar o lugar da filosofia no nível médio. Alega-se a condição de criticidade e interlocução com as outras disciplinas. No primeiro caso,
o perigo é atribuir tal papel exclusivamente a filosofia, algo que
a mesma não daria conta. No segundo, evidencia-se o risco de
negação da especificidade do saber filosófico. Outro argumento
ligado diretamente à década de 1990 é quanto à filosofia como
algo necessário para o exercício da cidadania. Tem-se o risco de
instrumentalizar a filosofia, quando a tradição nos apresenta
um saber como fim nele mesmo.
O caminho escolhido por Sílvio Gallo para justificar a filosofia no ensino médio faz alusão a obra “O que é filosofia?” de
Editora Via Dourada

Jean Carlos D. Formiga; Cícero Reginaldo N. Santos; Cleyton Gomes Carneiro | 149

Gilles Deleuze e Félix Guatarri ao enfatizarem as três potências
do pensamento. Para os autores a pouco citados, do mergulho
no caos o artista traz perceptos e afectos; o cientista traz funções; o filósofo traz conceitos. Portanto, no campo da criação
de conceitos ter-se-ia um horizonte para a filosofia no ensino
médio.

3 A ESPECIFICIDADE DO SABER FILOSÓFICO
A pergunta sobre a especificidade da filosofia envolve
uma ampla e diversificada literatura. Várias abordagens trazem a baila a condição de gestação da consciência crítica e do
processo emancipatório do ser humano. Todavia, o itinerário
intelectual aqui abordado terá como referencial teórico, a reflexão articulada por Sílvio Gallo.
Em linhas gerais defende-se três grandes características
da filosofia, a saber: pensamento conceitual; caráter dialógico;
crítica radical. Todavia, reconhece-se que é possível encontrar
a dialogicidade e criticidade em outras áreas de conhecimento.
Decorre que o marco fundamental a diferenciar a filosofia de
outros campos, seria o trabalho com conceitos. Mas, torna-se
relevante compreender em que consiste o conceito e que relação mantém com o filósofo.
assim, o conceito não deve ser procurado, pois não está
aí para ser encontrado. O conceito não é uma “entidade
metafísica” ou um “ operador lógico” ou uma “representação
mental”. O conceito é um dispositivo, uma ferramenta, algo
que é inventado, criado, produzido, a partir das condições
Série Saberes e fazeres da educação: volume 19
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dadas,e que opera no âmbito mesmo dessas condições. O
conceito é um dispositivo que faz pensar, que permite, de
novo, pensar. O que significa dizer que o conceito não indica, não aponta uma suposta verdade, o que paralisaria o
pensamento; ao contrário, o conceito é justamente aquilo
que nos põe a pensar. Se o conceito é produto, ele é também
produtor: produtor de novos pensamentos, produtor de novos conceitos; e, sobretudo, produtor de acontecimentos, na
medida em que é o conceito que recorta o acontecimento,
que o torna possível (GALLO, 2003, P.51-52)

Pressupondo o ambiente da sala de aula como o espaço
da mediação do processo de criação de conceitos, Gallo apresenta uma proposta didática para efetivação da atividade especifica da filosofia. A trajetória implicaria quatro etapas que será
identificada a guisa de síntese.
A primeira é a sensibilização. Neste momento, o docente deve gerar empatia com o tema que será trabalhado com
os estudantes. Trata-se da condição de possibilitar afeto. Para
iniciar a criação de conceitos é necessário que o problema seja
realmente algo que os estudantes “sintam na pele”. Para tanto,
pode-se usar peças artísticas, música, poema, filme, desenho
animado, história em quadrinhos etc. Tem-se o intuito também
de ampliar as experiências estéticas dos discentes.
A segunda etapa é a problematização. Trata-se de transformar o tema em problema. O estudante seria estimulado a
fazer perguntas, a questionar, a desenvolver um olhar crítico. Torna-se necessário nesta ocasião desconfiar de respostas
prontas, taxativas, fechadas.
Editora Via Dourada

Jean Carlos D. Formiga; Cícero Reginaldo N. Santos; Cleyton Gomes Carneiro | 151

A terceira é a investigação. Busca-se a solução do problema revisando, para tanto, a tradição. Assim, a história da filosofia aparece como referência e não como centro do currículo.
O estudante passa a buscar a tradição de forma interessada,
pensando como resolver os problemas de seu tempo histórico.
A quarta etapa é finalmente a conceituação. Gallo faz refletir quanto ao fato de que nesta ocasião recria-se os conceitos encontrados com a finalidade de equacionar o problema.
Pode-se compreender que o processo de deslocar um conceito
do contexto em que surgiu para o momento contemporâneo, é
criação de conceitos. Logo, viabiliza-se aqui uma proposta metodológica extremamente aplicável no ensino médio.
Que fique claro então que a criação (ou recriação) do conceito não é uma tarefa impossível: não se cria no vazio, a partir
do nada; serão os próprios conceitos, colhidos na história
da filosofia, ou seus elementos próprios, que nos darão a
matéria-prima para nossa atividade de criação ou recriação
a partir de nosso próprio problema. (GALLO, 2007, P. 31)

Portanto, apresenta-se uma possibilidade de leitura daquilo que seria específico do ensino de filosofia e como pedagogicamente o docente pode articular no chão da sala de aula. A
intenção contempla uma outra “razão de ser” para os questionamentos a respeito da necessidade de manutenção da filosofia
no currículo do ensino médio.

4 A TRANSVERSALIDADE DA FILOSOFIA
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A leitura dos textos filosóficos de Sílvio Gallo permite identificar uma quarta característica da filosofia, a saber:
transversalidade. O mencionado autor esclarece que a transversalidade nasce da própria natureza do conceito. Todavia, o
conceito tem propriedades que comumente não são compreendidas. Para citar esses caracteres fundamentais do conceito,
Gallo indica a referência de Deleuze e Guattari.
O conceito não é paradigmático, mas sintagmático; não é
projetivo, mas conectivo; não é hierárquico, mas vicinal;
não é referente, mas consistente. È forçoso, daí, que a filosofia, a ciência e a arte não se organizem mais como os
níveis de uma mesma projeção e, mesmo, que não se diferenciem a partir de uma matriz comum, mas se coloquem
ou se reconstituam imediatamente numa independência
respectiva, uma divisão do trabalho que suscita entre elas
relações de conexão (DELEUZE, GUATTARI, 1992, P. 119120).

Logo, a transversalidade da filosofia seria algo intrínseco
ao conceito, como visto acima, sintagmático, conectivo, vicinal,
consistente. A filosofia estaria constantemente aberta à relação
com as outras potências do pensamento. Mas é preciso considerar que o debate sobre transversalidade implica na construção de um olhar crítico sobre a forma como os Parâmetros
Curriculares Nacionais da educação abordam. Tem-se o viés de
que a importância da filosofia é tamanha que não poderia ficar
restrita a uma disciplina curricular, mas seria um tema transversal diluído entre todas as disciplinas. Ressalta-se que a visão
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trabalhada por Gallo pressupõe outro entendimento. Destaca-se a relevância de manter a filosofia como uma disciplina, superando o risco de que ela se torne algo importante apenas no
nível dos documentos de educação e não na realidade. Uma via
de sustentação desse debate pode ser a compreensão de transversalidade de origem francesa.
É isso que, nas pegadas da filosofia francesa contemporânea,
denomino transversalidade: o atravessamento mútuo dos
campos de saberes, que a partir de suas peculiaridades se
interpenetram, se misturam, se mestiçam, sem no entanto
perder sua característica própria, que só se amplia em meio
a essa multiplicidade. Singularidade de saberes e multiplicidade de campos. (GALLO, 2007, P.33).

Gallo destaca nesta quarta característica da filosofia um
caminho interessante para que o docente tenha condições de
mediar um lugar de justificativa quanto à presença do saber filosófico no currículo do nível médio. Trata-se de um argumento
bastante oportuno, ao se considerar o contexto hodierno brasileiro de reforma do ensino médio e de muitas perguntas sobre
como a filosofia vai figurar na vida escolar.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ensino de filosofia no Brasil é marcado por um movimento inconstante quanto à obrigatoriedade ou não da disciplina no currículo escolar. Tem-se primeiramente durante o
processo de colonização a influência exercida pelos jesuítas, viaSérie Saberes e fazeres da educação: volume 19
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bilizando uma filosofia de base aristotélica e tomista. Trata-se
de um modelo escolar que é praticamente exclusivo até 1850,
ocasião em que surge a contribuição de outras visões teóricas
como ecletismo, evolucionismo e positivismo.
Durante o século XIX percebe-se uma ausência das questões culturais, sociais no ensino de filosofia. O modelo de educação priorizava a formação do homem letrado, erudito, católico.
Investe-se numa tendência pedagógica enciclopedista. Todavia,
a disciplina fazia parte obrigatória da formação e preparação
para ingresso na universidade. A mudança ocorre no século XX,
uma vez que a Reforma Carlos Maximiliano torna, pela primeira vez, a disciplina de filosofia facultativa na vida secundária
brasileira. Aqui, articula-se o processo de inconstância a que se
fez referência anteriormente.
No entanto, outros elementos precisam ser considerados
quanto ao debate sobre a filosofia no ensino médio. Pode-se
ressaltar a necessidade de que se compreenda que ensinar filosofia implica fatores como: ensinar filosofia é ensinar o ato,
o processo de filosofar; ensinar filosofia é ensinar a tradição,
a história, fazer perceber o contributo generoso dos grandes
filósofos; ensinar filosofia é também articular espaço de criatividade, fazer brotar novos filósofos.
Coloca-se como desafio evitar um ensino conteudista ou
reduzido ao desenvolvimento de competências e habilidades. A
filosofia historicamente é tomada como fim e não como instrumento manipulável. Tem-se um saber dialógico, radical, mas
com o grande diferencial de criação de conceitos. No mundo
dos conceitos, a filosofia teria sua especificidade.
O processo pedagógico de criação de conceitos em sala
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de aula pode passar paulatinamente por quatro etapas, a saber: sensibilização, problematização, investigação e conceituação. As etapas incidem numa condição de fazer o estudante ser
tocado, “sentir na pele” um tema que virou problema. Visita-se
a tradição para questionar o problema assumido pelo estudante e finalmente chega-se ao nível de equacionar o problema,
fazendo surgir um novo conceito.
O conceito é sintagmático, conectivo, vicinal, consistente. Disso decorre a condição de transversalidade da filosofia.
Portanto, o ensino de filosofia não dever ser restrito a um tema
transversal, diluído em outras áreas. Tem-se a necessidade de
uma potência do pensamento voltada para o conceito e em diálogo com as potências da arte e da ciência.
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SABERES E FAZERES
DA EDUCAÇÃO

CAPITULO 9
METODOLOGIA DE ENSINO DO FUTSAL NA
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: UMA PROPOSTA
BASEADA NOS JOGOS TÁTICOS
POR COMPREENSÃO
Edilson Medeiros de Oliveira1
Márcio Romeu Ribas de Oliveira2
1 INTRODUÇÃO
Pensar que o atual modelo de escola possui como principais funções a transmissão, a criação, a reflexão e a ressignificação dos conhecimentos que foram produzidos ao longo da
história da humanidade e que são considerados como essenciais para a inserção dos educandos no mundo faz com que o
papel dos professores na sociedade seja de suma importância,
pois é este, por seu caráter formador, o responsável por mediar
esse processo, devendo adotar um entendimento de ensino holístico (histórico, social, cultural e filosófico) da disciplina que
leciona, almejando formar cidadãos críticos e autônomos.
Uma dessas disciplinas é a Educação Física, que, além de
ser considerada um direito de todo cidadão que passa pela escola, caracterizou-se, historicamente, por problematizar e en1
2

Mestre em Educação Física Escolar pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN.
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sinar os saberes relacionados às práticas corporais. Unidades
temáticas como jogos, ginástica, dança, lutas e esporte sempre
fizeram parte dos conteúdos a serem transmitidos.
Com relação ao esporte, este é compreendido como uma
das manifestações socioculturais mais difundidas e valorizadas
em todo o mundo, desenvolvendo-se em diversos cenários e
envolvendo diferentes personagens, seja para a prática cotidiana
das diversas comunidades e suas culturas, incluindo a escolar,
ou para o mundo do espetáculo (ANDERÁOS, 2009; GALATTI,
2006; GONZÁLEZ; DARIDO; OLIVEIRA, 2014).
No que se refere ao esporte em contexto escolar, este se
manifesta de diferentes maneiras: seja nas infindáveis discussões informais de alunos sobre seus times favoritos e atletas
preferidos; na prática constante e deliberada das variadas modalidades nos diversos ambientes e tempos escolares; e enquanto conteúdo formal de ensino da Educação Física.
Com relação a prática dos esportes no ambiente escolar
e, de maneira mais especifica, do futsal. Constata-se que esta
modalidade faz parte da vida pessoal, social e escolar dos estudantes. Do ponto de vista pessoal e social, o futsal é praticado
nas ruas, em praças e em quadras presentes nos bairros em que
os alunos moram. Partindo da perspectiva escolar, observa-se
que os discentes praticam o futsal antes, no intervalo e após
as aulas, ao longo dos cinco dias letivos da semana. Ademais,
é muito comum os docentes serem indagados constantemente
pelo Campeonato Interclasses e se a aula de Educação Física
será sobre futsal.
No entanto, percebe-se que, mesmo com essa grande
oportunidade de prática do futsal, o que acarreta uma elevada
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aprendizagem dos movimentos técnicos da modalidade para
muitos alunos, grande parte destes não consegue entender ou
verbalizar os motivos das tomadas de decisões feitas em quadra. Nessa perspectiva, compreende-se que esse conteúdo vem
sendo ensinado de diferentes formas e sob a influência de várias metodologias, nas quais uma grande parte não apresenta
as características adequadas para o ensino escolar e para desenvolver autonomia e criticidade no aluno perante o jogo de
futsal.
No que se refere às metodologias de ensino do futsal na
escola, Balzano (2012) cita que há o método analítico-sintético,
que se caracteriza por desenvolver os movimentos técnicos, no
qual os estudantes passam a maior parte do tempo praticando
os fundamentos de forma isolada, sem tomar decisões táticas.
Existe também o método global-funcional, o qual parte da totalidade do movimento, em que o discente aprende jogando
de forma livre. Por fim, o autor cita a metodologia dos jogos
táticos por compreensão, que busca desenvolver nos alunos inteligência tática, autonomia, poder de decisão, percepção, capacidade de resolução de problemas, criatividade e compreensão
holística da modalidade.
Dessa forma, este estudo se propôs a responder a seguinte problemática: em qual medida uma proposta de ensino do
futsal baseada na metodologia dos jogos táticos por compreensão ajudará o aluno a elevar seu nível de conhecimento tático
declarativo e de tomada de decisão dentro da unidade temática
futsal?
Nesse sentido, essa pesquisa possuiu como objetivo geral
analisar a aplicação de uma proposta de ensino do futsal baEditora Via Dourada
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seada na metodologia dos jogos táticos por compreensão com
estudantes do segundo ano do ensino médio; e como objetivos
específicos: avaliar o nível de conhecimento tático declarativo e
de tomadas de decisões dentro da unidade temática futsal antes
e depois da intervenção da proposta dos jogos táticos por compreensão; comparar o nível de conhecimento tático declarativo
e de tomadas de decisões dentro da unidade temática futsal após
a intervenção da proposta dos jogos táticos por compreensão;
e descrever a participação de estudantes na unidade temática
futsal sob a metodologia dos jogos táticos por compreensão.

2 REVISÃO DE LITERATURA
2.1 FUTSAL NA ESCOLA E SUAS METODOLOGIAS DE ENSINO
O futsal se apresenta como uma das modalidades mais
populares e mais praticadas no Brasil (SANTI MARIA; ARRUDA; ALMEIDA, 2009; VOSER; GIUSTI, 2002). Nesse sentido,
compreende-se que essa modalidade possui um número extremamente elevado de atletas profissionais e amadores em território nacional, que se estendem a vários âmbitos: recreativo,
de lazer, escolinhas, competitivos e escolares (SILVA JUNIOR;
VIEIRA; BALBINO, 2016; BELLO JUNIOR; ALVES, 2008).
Em referência ao futsal em ambiente escolar, este é extremamente utilizado como unidade temática de ensino, sendo
considerado um dos conteúdos preferidos dos alunos. Isso talvez se explique pelo fato de grande parte dos discentes trazer,
de suas vidas em sociedade, certo grau de conhecimento da
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modalidade (BELLO JUNIOR; ALVES, 2008).
No que se refere ao futsal enquanto modalidade esportiva de forma específica, esse se classifica como um esporte coletivo de invasão, jogado por duas equipes, que são formadas por
cinco jogadores (quatro de linha e um goleiro), que interagem e
se confrontam em uma quadra retangular (SANTI MARIA; ARRUDA; ALMEIDA, 2009; GONZÁLEZ; BRACHT, 2012). Nesse
sentido, Silva Junior, Vieira e Balbino (2016, p. 39) descrevem
que:
Ao se caracterizar o futsal como uma modalidade esportiva

coletiva de oposição/cooperação, jogado em espaço comum
com a participação simultânea de ofensivos e defensivos em
relação à bola e de forte apelo à inteligência, verifica-se ser
imprescindível que os atletas empreguem atitudes permanentes tático-estratégica (fortemente vinculada aos processos cognitivos relacionados à percepção, análise e tomada
de decisão.

A respeito das capacidades de percepção e tomada de decisão, Balzano (2014) descreve a percepção como a capacidade
do jogador selecionar um número de informações essenciais
para poder orientar suas ações nas distintas situações de jogo.
No tocante à tomada de decisão, o autor define como a capacidade de tomar decisões rápidas e taticamente exatas, constituindo uma das mais importantes capacidades do jogador, pois,
se ele não entender o que está fazendo, dificilmente obterá um
bom desempenho no jogo.
Devido a essa complexidade do ensino do futsal, Silva
Junior, Vieira e Balbino (2016) defendem que se torna fundaEditora Via Dourada
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mental o professor utilizar métodos de ensino atualizados e que
desenvolvam as inteligências, propiciando aos alunos a oportunidade de pensar, refletir e criar condições para se tomar decisões adequadas dentro do jogo.
No entanto, se compreende que historicamente, os professores de Educação Física utilizaram basicamente duas metodologias de ensino que não propiciam um pleno desenvolvimento das capacidades táticas e das tomadas de decisões dos
docentes nas aulas de futsal, sendo elas: método analítico-sintético e global-funcional.Com relação ao método analítico-sintético, este surgiu primeiramente nos esportes individuais, com
a principal característica de ensinar e aprender as habilidades
específicas das modalidades de forma isolada, para que possam ser transferidas para situações reais de jogo (BALZANO,
2012; SILVA JUNIOR; VIEIRA; BALBINO, 2016). Nesse modelo,
os procedimentos pedagógicos desenvolvem o ensino do futsal
por partes, através da aprendizagem dos fundamentos técnicos (passe, chute, cabeceio, condução, desarme, drible, domínio) de maneira isolada, para, ao final do processo de ensino e
aprendizagem, agrupá-los no próprio jogo de futsal (COSTA,
2003; SILVA JUNIOR; VIEIRA; BALBINO, 2016).
No que se refere às vantagens desse método, Costa
(2003) cita: o treino motor correto e profundo de todos os elementos técnicos do jogo; a possibilidade do professor aplicar
correções imediatas aos erros; o acompanhamento dos processos de aprendizagem e individualização do ensino, respeitando
o ritmo de cada aluno. Já como desvantagens, ele relata: não
possibilita o jogo imediato, por consequência, não motiva a sua
prática; não cria um ambiente favorável à criatividade e, por se
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trabalhar as habilidades motoras, não consegue criar situações
de exigências próprias ao jogo.
No que concerne ao método global-funcional, Balzano
(2012) afirma que essa parte da totalidade do movimento e
caracteriza-se pelo aprender jogando, partindo dos jogos pré-desportivos para o jogo formal. Garganta (1995) cita algumas
características desse modo de ensino: utilização exclusiva do
jogo formal; jogo não é condicionado e nem decomposto e jogo
com inúmeras lacunas táticas e descoordenação das ações coletivas. De acordo com Silva Junior, Vieira e Balbino (2016), nesse
modelo, além da execução da técnica, há o estímulo para que
os alunos tomem decisões e resolvam os problemas que o jogo
apresenta. No entanto, essa resolução de problema se dá de
maneira autônoma e empírica, sem a orientação do docente.
Em referência às vantagens desse método, Costa (2003)
expõe que: o aluno é exposto à vivência do jogo de maneira
imediata; os aspectos técnicos e táticos estão sempre juntos e
aumenta a motivação da prática. Como desvantagens o autor
cita: o aluno demora a ver evolução técnica, o que pode provocar desmotivação; não proporciona uma avaliação eficaz sobre
o desempenho dos discentes e não permite o atendimento das
limitações individuais.
Verifica-se, nas aulas de futsal, que esse método é o preferido daqueles alunos que apresentam uma boa desenvoltura
técnico-tática do jogo, pois esses conseguem se destacar e estão
sempre jogando. Outro ponto é que, por mais que se aprenda
a agir de forma tática e se tome decisões dentro do jogo, esses
aspectos se dão de forma aleatória, não havendo intervenções
consideráveis dos professores. Entende-se que esse modelo
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poderá ser usado em aulas ou em momentos adequados, pois
possui relevância, mas não pode ser o método central de um
processo de aprendizagem escolar.
Casarin et al. (2011) citam que uma das consequências
da utilização dessas duas metodologias no processo de ensino
e aprendizagem é o fato de os jogadores acabarem compreendendo pouco sobre o jogo, reproduzindo apenas as situações
predeterminadas pelo professor. Dessa forma, a aprendizagem
dos aspectos táticos e de tomada de decisão acabam ficando em
segundo plano.
No entanto, Silva Junior, Vieira e Balbino (2016) comentam que, atualmente, há uma transição dos modelos analíticos
e globais para metodologias mais sistêmicas, na qual os pressupostos táticos e cognitivos do praticante passam a ser elementos centrais da aprendizagem. Para os autores, torna-se fundamental a utilização de métodos que desenvolvam a inteligência
tática, dando aos discentes a oportunidade de pensar, refletir e
criar, fazendo com que consigam tomar as melhores decisões
dentro do jogo de futsal.
Nesse contexto de surgimento de novas concepções de
ensino, a metodologia dos jogos táticos por compreensão aparece como uma possível alternativa. Segundo Casarin et al.
(2011), esta metodologia sustenta seu ensino na tática e no entendimento crítico do jogo pelo aluno, utilizando um modelo de
aprendizagem que busca desenvolver um acervo de habilidades
(tático, técnica, física e social), atrelado às capacidades de leitura e de tomada de decisão dentro do futsal.
Com relação a essa concepção de ensino, Balzano (2018,
p.18) comenta que:
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É baseada no jogo e na resolução de seus problemas e
possui como objetivos principais: o pensamento crítico,
comunicação e habilidade para resolver os problemas da
equipe em conjunto, privilegiando a formação de jogadores
autônomos capazes de responder com um nível de eficácia
diferenciado aos desafios que lhe vão surgindo.

Por se basear no ensino da capacidade e compreensão
tática, Balzano (2012) afirma que essa metodologia busca desenvolver situações específicas do futsal, criando alternativas
nas quais a finalidade é repetir, por diversas vezes, as ações
criadas nas partidas. Nesse modelo, o aluno executa e aprende
os objetivos principais do jogo, mas também pratica o desporto
e suas relações, como: ataque, defesa, técnica, regras e funções.
No entanto, essa metodologia requer do professor uma
atuação muito proativa, pois este é o mediador entre a forma
de jogar e aquilo que precisa ser desenvolvido, devendo o docente propiciar situações-problemas em que os alunos tenham
a liberdade de tomar decisões e de analisar riscos e consequências, tornando-os ativos no processo de ensino e aprendizagem,
passando de meros reprodutores a construtores do próprio conhecimento (BALZANO, 2018; CASARIN et al., 2011).
Balzano (2012; 2018) expõe alguns princípios para a
construção dos jogos, sendo eles: adaptação de regras; modificação dos limites e espaços da quadra; variação na utilização de
materiais e técnicas na quadra; alteração da duração das partidas; inclusão de alunos; inserção de problemas táticos nos jogos
e restrição temporal para a realização das ações. Casarin et al.
(2011, p.139) argumentam que “a ideia de modificar o jogo em
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diversas formas e a progressão tática (aumento dos problemas
táticos de acordo com o nível de discernimento) constitui-se
como princípios pedagógicos fulcrais”.
Nesse sentido, compreende-se que, devido ao fato do futsal ser um jogo de caráter tático, apresentando um alto grau de
imprevisibilidade e variabilidade, no qual as ações dos alunos
são altamente condicionadas por companheiros e adversários,
um bom conhecimento declarativo se torna indispensável para
o desempenho e para a aprendizagem do conteúdo, além do
que permite ao aluno sentir seu progresso e se relacionar afetivamente com a modalidade (MORALES; GRECO, 2007; BALZANO; OLIVEIRA, 2013).
Nesse contexto, entende-se que, na Educação Física Escolar, é importante o docente utilizar propostas de avaliações
para verificar o nível de conhecimento declarativo dos discentes, com o intuito de atestar ou de ajustar sua prática, sempre
almejando a maior aprendizagem possível do conteúdo.

3 METODOLOGIA
O presente estudo é um recorte da dissertação de mestrado “Metodologia de ensino do futsal na Educação Física escolar: uma proposta baseada nos jogos táticos por compreensão”,
defendida no ano de 2019, no Programa de Pós-graduação em
Educação Física em Rede Nacional (PROEF). Essa pesquisa foi
enquadrada como um relato reflexivo de caráter quali-quantitativo e de natureza descritiva.
Em relação ao relato reflexivo, Pacheco (2017) compreende que esse pode ser entendido como um gênero discursivo
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que tem como função desenvolver no professor uma autonomia e criticidade no seu campo de atuação, através do relato
de sua própria experiência profissional, acrescentando ao texto
um caráter autobiográfico. Dias (2009) afirma que o relato reflexivo é um instrumento mediador capaz de promover a reflexão, intervenção e mudança nas práticas e posicionamentos
docentes, apresentando-se como uma importante ferramenta
para a formação docente, pois permite ao professor (re)avaliar,
intervir e (re)direcionar suas posturas e identidade profissional
A investigação também se caracteriza por ser de caráter
quali-quantitativo. Com relação ao cunho qualitativo, Negrine
(2017, p. 59) afirma que esse tipo de estudo “se centra na descrição, análise, interpretação e discussão das informações recolhidas no decorrer processo investigatório, procurando entendê-las de forma contextualizada”. No que se refere ao caráter
quantitativo, Moresi (2003) descreve que a pesquisa quantitativa é apropriada para medir opiniões, atitudes e preferências
como comportamentos, devendo ser utilizada para determinar
o perfil de um grupo de pessoas, baseando-se em características
que elas têm em comum (como demográficas, por exemplo).
No que concerne a natureza descritiva, Gil (2008, p.
28) comenta que “as pesquisas deste tipo têm como objetivo
primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre
variáveis”. Para o autor, esse tipo de investigação possui como
“objetivo estudar as características de um grupo: sua distribuição por idade, sexo, procedência, nível de escolaridade, nível de
renda, estado de saúde física e mental”.
A investigação foi desenvolvida em uma escola da Rede
Editora Via Dourada

Edilson Medeiros de Oliveira; Márcio Romeu Ribas de Oliveira | 169

Estadual de Ensino do Ceará, situada na cidade de Fortaleza,
com duas turmas de 2º ano do Ensino Médio. A amostra do estudo por vinte e seis alunos regulamente matriculados em duas
turmas de 2º ano do Ensino Médio da instituição pesquisada.
A escolha dessas turmas se deveu a três fato: o pesquisador
nunca ter lecionado para esses discentes em anos anteriores,
o que poderia acarretar uma possível não experiência escolar
dos alunos na metodologia de ensino empregada pelo professor/pesquisador; o pesquisador lecionar nesse nível de ensino
nessa escola e ser possível aplicar a investigação no turno em
que os alunos estudavam, o que facilitava a pesquisa, pois os
alunados não precisariam frequentar a escola no contraturno.
Para a coleta de dados da pesquisa foram utilizados dois
instrumentos: o primeiro foi a Proposta de avaliação do nível
de conhecimento tático no futsal: uma referência para os esportes coletivos, do autor Souza (1999). O questionário é composto por quinze perguntas abertas e fechadas, no qual os pesquisados deveriam marcar o item que lhes parecesse correto e
justificar a resposta. O segundo instrumento empregado para
a coleta de dados foi o diário de campo, no qual foi descrito o
plano de aula diário da turma, detalhando conteúdos, recursos/materiais, procedimentos/metodologias e desenvolvimento das atividades.
As análises das informações foram realizadas a partir das
respostas dos questionários e observações registradas no diário
de campo, com os vinte e seis estudantes pesquisados, tendo
como referência o marco teórico da pesquisa. A identidade das
turmas e dos alunos foi preservada através da substituição de
seus nomes por letras e números. As análises das informações
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foram realizadas comparando as respostas obtidas na aplicação
do protocolo antes e após o fim da intervenção, e através das
informações colhidas durante as aulas com os jogos táticos por
compreensão.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Esta etapa do estudo foi dividida em três partes: a primeira procurou obter a aceitação dos estudantes na pesquisa,
conhecer o estado de entendimento geral da modalidade futsal
e diagnosticar o nível inicial de conhecimento tático declarativo
dos alunos; a segunda buscou descrever as aulas práticas ministradas, almejando detalhar como todo o processo se desenvolveu; e, por fim, a terceira etapa averiguou o nível de conhecimento tático declarativo dos discentes após as aulas práticas.

4.1 CONHECENDO A REALIDADE
Esta etapa da investigação foi dividida em três aulas pelo
professor/pesquisador. Na primeira aula, o docente apresentou
e detalhou a pesquisa para os alunos, procurando obter a aceitação dos mesmos para a participação no estudo.
A segunda aula consistiu em uma explanação teórica sobre os seguintes aspectos do futsal: sistemas de jogo, tática,
tomada de decisão, conhecimento tático declarativo e métodos
de ensino do futsal na escola. Pôde-se constatar que: os alunos apresentavam um conhecimento razoável do futsal, sempre respondendo de forma adequada às perguntas realizadas;
utilizavam uma linguagem não cientifica para responderem às
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perguntas, muito ligada aos conhecimentos prévios do futebol
de campo e da prática informal do futsal; e tinham pouca experiência de ensino orientado de futsal na escola.
Diante de tais resultados, Soares et al. (2009, p. 33) defendem que:
O confronto do saber popular (senso comum) com o conhecimento científico universal selecionado pela escola, o saber
escolar, é, do ponto de vista metodológico, fundamental
para a reflexão pedagógica. Isso porque instiga o aluno, ao
longo de sua escolarização, a ultrapassar o senso comum e
construir formas mais elaboradas de pensamento.

Com relação a terceira aula, esta consistiu na aplicação
da Proposta de avaliação do nível de conhecimento tático declarativo no futsal: uma referência para os esportes coletivos, do
autor Souza (1999), com o objetivo de avaliar de forma diagnóstica o nível de conhecimento tático declarativo e a capacidade
de tomada de decisão dos alunos dentro da modalidade futsal.
Nesta etapa do estudo verificou-se que os estudantes
possuíam um baixo nível de conhecimento tático declarativo
inicial, pois ao se considerar que a pontuação máxima no teste
seria de 75 pontos, nenhum aluno atingiu uma pontuação igual
ou superior a 50 pontos, o que representaria um índice de acerto de pelo menos dois terços do teste. Nesse sentido, somente
nove dos vinte e seis discentes acertaram mais que 50% da
avaliação.
Compreende-se que os resultados encontrados nessa
etapa do estudo se tornaram importante em dois aspectos: (i)
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justificam a escolha pelo método dos jogos táticos por compreensão, haja visto que esse preconiza a aprendizagem tática do
futsal, e (ii) auxiliam na seleção e na aplicação de atividades e
jogos táticos por compreensão mais ajustados ao nível de conhecimento apresentado pelos alunos pesquisados.

4.2 JOGAR E PENSAR. É POSSÍVEL?
Esta fase da pesquisa consistiu na execução de oito aulas
práticas de futsal, com ênfase na metodologia dos jogos táticos
por compreensão. Com o intuito de facilitar o processo de ensino e aprendizagem, o professor/pesquisador adotou as seguintes estratégia de ensino:
Quadro 1 – Estratégias de ensino

Fonte: próprio autor (2021).

No que se refere a roda de conversa inicial, entende-se
que esta é muito importante para situar os estudantes sobre
o roteiro da aula em questão e para amenizar as tensões, devendo ser feita no início e no final de cada aula, com os alunos
sentados e dispostos em círculo (FREIRE, 2006; LOPES; SILVA,
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2009).
Com relação a parte principal da aula, esta sempre foi dividida em atividades para aquecimento e pela aplicação de um
jogo tático por compreensão (com possíveis variações). Nesse sentido, o professor/pesquisador utilizou atividades e jogos
que buscassem desenvolver os mesmos objetivos pedagógicos,
com o intuito de potencializar a aprendizagem dos estudantes.
Abaixo segue uma tabela com os oito jogos táticos por
compreensão3 utilizados na pesquisa. Importante ressaltar que
estes foram selecionados e aplicados sempre do mais fácil para
o mais difícil e adaptados ao nível de conhecimento das turmas
pesquisadas.
Quadro 2 – Jogos táticos por compreensão.

Fonte: próprio autor (2021).

Com relação aos jogos selecionados pelo professor/pes3

Para uma melhor visualização dos jogos utilizados ver: Balzano (2012).
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quisador estes possuíam os seguintes objetivos: desenvolver as
tomadas de decisões no jogo; aprimorar o conhecimento dos
alunos sobre o sistema de jogo 2-2; aperfeiçoar a ocupação dos
espaços da quadra e aprimorar os fundamentos técnicos dos
estudantes. Para isto, o docente modificou: espaço de jogo; ocupação dos estudantes na quadra; número e tamanho dos alvos;
número de jogadores em quadra; e número de bolas em jogo.
No que se refere as vivências e aprendizagens dos alunos
durante as aulas, destaca-se: discentes respeitaram as regras
inerentes de cada jogo; com o passar das aulas passaram a ocupar o espaço de jogo de maneira correta; estudantes auxiliando os colegas que possuíam um menor nível de aprendizagem;
maior nível de finalização no alvo; melhoria nas tomadas de
decisões nos jogos; meninos e meninas participando de maneira efetiva e conjunta. Tais comportamentos foram ajudando a
elevar a qualidade de jogo durante as aulas propostas.
Nesse sentido, Feu et al. (2017) comentam que uma das
vantagens dessa metodologia é elevar a capacidade de compreensão e tomada decisão no jogo, entretanto, para que isso aconteça, recomenda-se que a unidade didática dure pelo menos
um bimestre.
Outro ponto a se destacar foi a satisfação e entusiasmo
que os alunos demonstraram durante toda a intervenção, sempre dispostos a aprender e contribuir na desenvolvimento dos
jogos. Atitudes que podem ser exemplificadas na fala da Aluno
A7: “o professor vai acabar com a melhor aula”.
No que se refere ao prazer constatado nos estudantes
por participarem da aula, uma das principais vantagens dessa
metodologia é provocar satisfação, pois os jogadores vivenciam
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atividades competitivas e desafiadoras (FEU et al., 2017; BALZANO, 2012).

4.3 SIM, PENSAR E JOGAR É POSSÍVEL!
A terceira e ultima fase da investigação teve como objetivo reavaliar o nível de conhecimento tático declarativo e de tomada de decisão dentro da modalidade futsal dos alunos, após
a intervenção com os jogos táticos por compreensão. Para isto,
o professor/pesquisador aplicou novamente o teste de Souza
(1999).
Verificou-se, que após as aulas, 25 dos 26 seis alunos
investigados conseguiram elevar o índice de acertos no teste.
Nesse sentido, três estudantes conseguiram atingir uma pontuação superior a 50 pontos (dois terços do teste). Ainda sobre o
resultados, constatou-se que na Turma A, 71,4% dos pesquisados e, na Turma B, 50% conseguiram acertar mais da metade
do teste, o que acabou representando uma melhoria de pontuação de 23% e 22% nas respectivas turmas.
Os resultados encontrados na avaliação final mostram
que a ampla maioria dos estudantes pesquisados conseguiram
melhorar o nível de conhecimento tático declarativo e de tomada de decisão dentro do futsal, o que pode representar um
avanço na compreensão tática do jogo, propiciando um melhor
desempenho na modalidade esportiva futsal dentro do contexto escolar (SILVA et al., 2018).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Com relação ao objetivo principal da pesquisa, compreende-se que a aplicação de uma proposta de ensino baseada
na metodologia dos jogos táticos por compreensão com os estudantes pesquisados demandou um elevado nível de organização, comprometimento, conhecimento e adaptação para se
alcançar um ensino de qualidade. Nesse sentido, o professor
deve possuir um elevado grau de conhecimento para adaptar
as atividades aos alunos, com o objetivo de maximizar a aprendizagem de todos, pois as diferenças de conhecimento apresentadas podem interferi diretamente no desenvolvimento dos
jogos.
No que se refere a avaliar o nível de conhecimento tático
declarativo e de tomada de decisões dentro da unidade temática antes e após o fim da intervenção, verificou-se que a maioria
dos alunos possuíam um baixo nível de conhecimento na avaliação diagnóstica, haja visto que poucos foram os estudantes
que conseguiram acertar mais que 50% do teste. Já com relação ao nível de conhecimento após o fim da intervenção, constatou-se que a maioria dos alunos acertaram mais que 50% da
avaliação.
No que concerne comparar o nível de conhecimento tático declarativo e de tomadas de decisões dentro da unidade
temática futsal após o fim da intervenção, constatou-se que na
Turma A houve uma evolução de acerto de 23% e na Turma B
de 22%, o que representa uma elevação significativa do grau de
conhecimento tático dos estudantes.
Com relação a participação dos alunos nas aulas, verificou-se que estes participaram efetivamente das aulas, sempre
demonstrando respeito, apreço e entusiasmo nos jogos proposEditora Via Dourada
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tos, chegando até mesmo a expressar insatisfação quando as
aulas acabaram.
Compreende-se que a investigação conseguiu alcançar
todos os objetivos propostos e pode servir como modelo para
que professores de Educação Física utilizem essa metodologia
em sua atuação docente, sempre adaptando à realidade escolar
em que estão inseridos.

REFERÊNCIAS
ANDERÁOS, M. O esporte como conteúdo possível nas séries inicias do ensino fundamental. In: MOREIRA, Evandro
Carlos. (org.) Educação Física Escolar: desafios e propostas.
2.ed. Jundiaí, SP: Fontoura. 2009.
BALZANO, O. N. Metodologia dos jogos condicionados para
o futsal e Educação Física escolar. Várzea Paulista, SP: Fontoura, 2012.
BALZANO, O. N. Futsal: treinamento com jogos táticos por
compreensão. Várzea Paulista, SP: Fontoura, 2014.
BALZANO, O. N. Modelo de jogo de uma equipe de futsal.
Várzea Paulista, SP: Fontoura, 2018.
BALZANO, O. N.; OLIVEIRA, E. M. Proposta de avaliação do
nível de conhecimento tático declarativo e tomadas de decisões, dentro das capacidades coletivas de ataque e defesa
no Futsal. EFdeportes.com. Revista Digital. Buenos Aires. Ano
18. Núm. 181. 2013. Disponível em: < https://www.efdeportes.
com/efd181/avaliacao-do-tomadas-de-decisoes-no-futsal.htm
>. Acesso em: 18 set. 2019.
BELLO JUNIOR, N.; ALVES, U. S. Futsal: conceitos modernos.
– São Paulo: Phorte, 2008.
Série Saberes e fazeres da educação: volume 19

178 | Reflexões e práticas docentes da EEFM Parque Presidente Vargas

CASARIN, R. V. et al. Modelo de jogo e o processo de ensino no futebol: princípios globais e específicos. Movimento,
Porto Alegre, V. 17, Nº 03, p. 133-152, jul/set. 2011. Disponível em: <http://www.seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/
article/view/16302/27459>. Data de acesso: 26 de janeiro de
2020.
COSTA, C. F. Futsal: aprenda a ensinar. 2.ed. Florianópolis:
Visual Books, 2003.
DIAS, S. M. A. A. A representação de experiência e identidade docente em um diário reflexivo: uma abordagem sistêmico-funcional. 162 f. Dissertação (Mestrado em Linguística),
UFPB, João Pessoa, 2009.
FEU, S. et al. La enseñaza de los deportes de invasión en la
escuela. In: GALATTI, L. R. et a. Múltiplos cenários da prática esportiva: pedagogia do esporte – vol. 2. – Campinas, SP:
Editora da Unicamp, 2017.
FONSECA, C. Futsal: o berço do futebol brasileiro. – São
Paulo: Aleph, 2007. – (Princípios teóricos para treinadores; v.
1).
FREIRE, J. B. Pedagogia do futebol. Campinas: Autores Associados, 2006.
GALATTI, L. R. Pedagogia do esporte: o livro didático como
um mediador no processo de ensino e aprendizagem de jogos
esportivos coletivos. 2006. 139f. Dissertação (Mestrado em
Educação Física) Faculdade de Educação Física, Universidade
Estadual de Campinas, Campinas, 2006.
GARGANTA, Julio. Para uma Teoria dos Jogos Desportivos Coletivos. In: GRAÇA, A.; OLIVEIRA, J. (Org.). O ensino dos jogos
desportivos. Porto: Centro de Estudos dos Jogos Desportivos,
1995. p. 11-25.
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São
Editora Via Dourada

Edilson Medeiros de Oliveira; Márcio Romeu Ribas de Oliveira | 179

Paulo: Atlas, 2008.
GONZÁLEZ, F. J; BRACHT, V. Metodologia do ensino dos esportes coletivos. Vitória: UFES, 2012.
GONZÁLEZ, F. J.; DARIDO, S. C.; OLIVEIRA, A. A. B. Esportes
de invasão. 1. ed. Maringá: Eduem, 2014.
LOPES, A. A. da S. M.; SILVA, S. A. P. dos S. Método integrado
do ensino no futebol. São Paulo: Phorte, 2009.
MORALES, J.; GRECO, P. A influência de diferentes metodologias de ensino-aprendizagem-treinamento no basquetebol
sobre o nível de conhecimento tático processual . Revista
Brasileira de Educação Física e Esporte, v. 21, n. 4, p. 291-299, 1
dez. 2007. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/rbefe/
article/view/16674/18387>. Acesso em: 19/02/2020.
MORESI, E. Metodologia de Pesquisa. Universidade Católica
de Brasília – UCB, Brasília – DF, 2003.
NEGRINE, A. (2017). Instrumentos de Coleta de informações
na pesquisa qualitativa. In: MOLINA NETO, V.; TRIVIÑOS, A.
N. S. (Org.). A pesquisa qualitativa na Educação Física. 4. ed.
Porto Alegre: SULINA, 2017. p. 61-93.
PACHECO, A. Z. H. O treinamento funcional e a iniciação ao
atletismo como alternativas pedagógicas no estágio de docência, 2017. 39 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação
em Educação Física – UFRGS, Porto Alegre, 2017.
SANTI MARIA, T.; ARRUDA, M.; ALMEIDA, A. G. Futsal: treinamento de alto rendimento. São Paulo: Phorte, 2009.
SILVA, J. V.O. et al. Conhecimento tático declarativo e processual no futebol: análise nas categorias sub-14 e sub15. Journal of Physical Education, 29(1), 2018. Disponível em:
https://doi.org/10.4025/jphyseduc.v29i1.2974. Acesso em
19/02/2020.
Série Saberes e fazeres da educação: volume 19

180 | Reflexões e práticas docentes da EEFM Parque Presidente Vargas

SILVA JUNIOR, J. R.; VIEIRA, F. S. F.; BALBINO, H. F. Futsal e
a pedagogia da iniciação: uma proposta de conteúdos baseada em vivência de situações-problema. Jundiaí, Paco Editorial,
2016.
SOARES, C.L . et al. Metodologia do Ensino de Educação Física. São Paulo: Cortez, 2009.
SOUZA, P. R. C. Proposta
para desenvolvimento
em esportes coletivos: o
Prêmio
INDESP
ra
Desportiva.
1997.
INDESP, 1999.

de avaliação e metodologia
do conhecimento tático
exemplo do futsal. In: 1º
de
LiteratuBrasília:
Publicações
do

VOSER, R. C.; GIUSTI, J. G. O futsal e a escola: uma perspectiva pedagógica. Porto Alegre: Artmed, 2002.

Editora Via Dourada

SABERES E FAZERES
DA EDUCAÇÃO

CAPITULO 10
O ROMANCE ENQUANTO PROPOSTA DE
ESTUDO GEOGRÁFICO1
Rose dos Santos Maia2
1 INTRODUÇÃO
O século XX é marcado pelo processo de renovação das
ciências, em especial as ciências humanas, na qual a base científica determinada no positivismo, passa e ser questionada enquanto paradigma. Dentro desta ótica, a relação da ciência geográfica junto as outras áreas se ampliam, dentre elas a relação
entre Geografia e Literatura, que busca novas possibilidades de
investigações. Alguns estudos de Geografia Cultural recorrem
ao texto literário como fonte de análise, com objetivo de encontrar nas obras informações sobre lugares ou épocas passadas, à
exemplo das narrativas de viagens.
É importante destacar a emergência da Geografia cultural a partir da década de 1970 em romper com o racionalismo
propondo novos temas como a religião, a questão de gênero, a
identidade espacial e a interpretação de textos. O uso de textos literários pela Geografia Cultural, parte do argumento de
que o espaço se apresenta como componente indispensável da
1
Este artigo faz parte da dissertação de mestrado intitulada “Geografia e Literatura: Um diálogo
com o sertão no romance O Quinze de Raquel de Queiroz”, defendida em 2016, pelo Programa de Pósgraduação em Geografia da Universidade Estadual do Ceará.
2
Mestre em Geografia pela Universidade Estadual do Ceará-UECE.
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narrativa, uma vez que, o romance deve ser contextualizado no
espaço-tempo, podendo o espaço ser estrutura do real, materializado dentro de uma estrutura social concreta, pela qual se
dará o desenrolar dos acontecimentos, e como espaço simbólico, carregado de signos e significados (MOREIRA, 2008).
Ao longo de seu desenvolvimento a ciência geografia
construiu conceitos e métodos próprios para leitura do espaço,
permitindo assim uma interdisciplinaridade com outras zonas
de conhecimento, desenvolvendo os conceitos de lugar, paisagem, região, território e espaço a partir de um olhar próprio.
Assim, o diálogo com as artes tornou-se inevitável promovendo
um enriquecimento das análises socioespaciais.
Na perspectiva da Geografia Cultural, o estudo da estrutura romanesca ganha força com o intuito de apreender as relações afetivas existentes no lugar, bem como a importância
da paisagem enquanto mediador para o desenrolar da trama
literária.

2 BREVE LEITURA SOBRE A RELAÇÃO ENTRE
GEOGRAFIA E LITERATURA
O uso da literatura enquanto base para análise no seio da
ciência geográfica não é recente, os relatos de viagem, consideradas as primeiras obras literárias, já proporcionava ao leitor
uma primeira visão da paisagem vista e explorada pelos navegantes. Embora de uso marginal durante séculos, é somente
na década de 1970, com a renovação da geografia humanista e
cultural, que as artes, em especial os textos literários, surgem
enquanto fonte para analises geográficas centrada no homem,
Série Saberes e fazeres da educação: volume 19

184 | Reflexões e práticas docentes da EEFM Parque Presidente Vargas

tornando-se um novo objeto para a Geografia (BROSSEAU,
2007).
Antes disso, geógrafos como La Blache e Humboldt, já
davam passos no campo da literatura e das artes, embora timidamente. “Mas não se tratava tanto de uma promoção da literatura como um novo campo de pesquisa para a geografia, e sim
de testemunhos que conseguiram despertar esse tipo de interesse” (BROSSEAU, 2007, p. 18). Até então, os poucos trabalhos
que se debruçaram sobre a literatura, se detinham a uma utilização instrumental, enquanto complemento para as análises
regionais, vigentes no período. Somente com Eric Dardel que
observamos pela primeira fez o uso concreto da literatura por
um geógrafo como forma de análise geográfica. Em seu livro
“O homem e a Terra”, publicado em 1952, traz diversos trechos
de poetas e literatos, em que o autor irá desenvolver sua análise. Dardel possui um olhar holístico ao falar de Geografia, e
de pensar e observa o espaço, considerando-o não apenas seu
aspecto material, mas sua ligação com o homem e como ambos
interagem, estabelecendo assim uma relação de ser-estar-no-mundo – portanto geograficidade.
A relação entre geografia e literatura não é recente, o que
muda é a forma como enxergamos o texto literário, a descrição
de lugares tornou-se um dispositivo artísticos para configuração do mundo e daqueles que o habitam.
Tecnicamente, o texto literário se compõe da interação de
categorias ficcionais (narrador, ponto de vista, tempo, espaço, personagem, recursos estilísticos, estrados imagético
etc.), dentre os quais o espaço é um dos mais importantes,
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sem poder ser, todavia, dissociados dos demais; a abordagem geográfica se centra no espaço e nos lugares que se
compreende, focalizando, essencialmente, a análise de seus
elementos. (NUÑEZ, 2010, p. 74-75)

Dardel acredita que o espaço geográfico é formado por
diferentes espaços, “tem um horizonte, uma modelagem, cor,
densidade. Ele é solido, liquido e aéreo, largo ou estreito: ele
limita e resiste” (2015, p. 2). Desta forma enxerga a Terra como
o texto repleto de signos a ser decifrados por nós, geógrafos.
Dessa interpretação feita por um geógrafo, temos acesso
quase sem transição para o mundo do romancista em que
a feição da Terra se anima com as vibrações coloridas do
momento. [...] A escrita tornando-se mais literária, perde
clareza, mais ganha em intensidade expressiva, devido ao
estremecimento da existência que é dada pela dimensão
temporal restaurada. [...] A geografia não implica somente
no reconhecimento da realidade em sua materialidade, ela
se conquista como técnica de irrealização3, sobre a própria
realidade. (Dardel. 2015, p. 3-5)

Em “O Homem e a Terra”, Dardel nos apresenta uma
Geografia imaginativa, assim como pensada e idealizada por
Wrigth, fruto de uma inquietação e preocupação de decifrar o
3
(Nota do tradutor) Esse termo refere-se a Sartre: “Uma das principais contribuições de Sartre
a fenomenologia da imaginação refere-se à definição da consciência imaginante (imageante): para
que uma consciência possa imaginar, é necessário que transcenda o mundo e o coloque à distância.
A possibilidade de imaginar implica uma ‘irrealização’ (irréalisation) que permite se presentificar
(présentifier) uma coisa ou uma pessoa a título de sua ausência. Na sua intenção mesma, a consciência
visa o objeto ainda que ausente, ela o ‘nadifica’ (néantise). A partir de um representante analógo
(l’analogon), a consciência imaginante irrealiza um objeto, que transforma em imaginário.” (François
Nouldelmann apud Holzer, p. 15, 2015)
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mundo, na qual o homem é visto como componente indissociável do espaço. O espaço geográfico não é visto somente por
sua atribuição material, mas como o mundo da existência, nos
quais se agrupam o conhecimento, a ação e a efetividade, culminando desse modo, ao um mundo vivido, “o mundo ambiente da existência cotidiana dos homens” (BESSE, 2015, p. 114)
No centro de sua teoria, a geografia é vista não somente
enquanto ciência, mas enquanto prolongamento da existência
humana, é a forma como o Ser experiencia o mundo, ou seja,
primeiramente o mundo “da existência” (BESSE, 2015). Dessa forma a realidade geográfica de Dardel é experimentada de
diferentes formas e em múltiplas direções, na qual o homem
imprimi em cada lugar sua particularidade, sendo o papel da
Geografia esclarecer esses signos particulares.
Além de Dardel, trabalharemos com o pensamento sobre
espaço de Yi-Fu Tuan, a partir de sua obra “Espaço e Lugar: a
perspectiva da experiência”. Como dito, Tuan foi um dos geógrafos responsáveis pelo processo de renovação da Geografia Humanista e Cultural, a partir do resgate de autores como
Wright, Dardel, Sauer e Merleau-Ponty. Tuan realiza um diálogo constante entre espaço e lugar, considerando-os termos
familiares que proporcionam ao homem experiências comuns.
Assim como em Dardel, o espaço de Tuan parte da experiência
do homem frente ao mundo, uma vez que temos o privilégio de
acesso ao estado de espirito, sentimentos e pensamentos.
Mas como o homem tem a possibilidade de atribuir significado ao espaço e organiza-lo? Para Tuan torna-se possível
pela cultura, uma vez que é desenvolvida apenas por nós, humanos. “Ela influência intensamente o comportamento e os
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valores humanos” (TUAN, 1983, p. 6). Na experiência os significados de espaço e lugar se fundem, à medida que vivenciamos
o espaço e o dotamos de valor transforma-se em lugar, não
podendo ser vistos separados. “A partir da segurança e estabilidade do lugar estamos cientes da amplidão, da liberdade e da
ameaça do espaço, e vice-versa” (Idem, p. 6).
A experiência constitui-se enquanto termo chave para o
pensamento de Tuan, sendo o modo com o qual a pessoa conhece e constrói a realidade, assim fala-se em espaço experiencial. “A experiência implica a capacidade de aprender a partir da
própria vivência” (Idem, p. 10). Para Tuan apud Holzer (1999,
p.69), “o mundo é um campo de relações estruturado a partir
da polaridade entre o eu e o outro, ele é o reino onde a história ocorre, (...) e deste ponto de vista deve ser apropriado pela
Geografia.”. Desta forma, espaço e lugar, juntos, são a natureza
da geografia, espaço enquanto conjunto complexo de ideias, e
lugar o constructo de nossa experiência do mundo. A essência
do lugar está o de ser centro das ações, onde se desenvolve as
experiências e eventos relevantes a existência. A partir disto, o
lugar adquire qualidades de identidade e de estabilidade, uma
vez que, vivencio a experiência, estabeleço relações e alimento
emoções. Para atinge esta relação tem-se a necessidade de estabelecer uma convivência temporal prolongada, ou seja, criar
um sentimento de pertencimento, uma estabilidade.
Diante da retomada do espaço enquanto conceito primordial para ciência geográfica a partir do processo de renovação humanista e cultural na década de 1970, ampliaram os
estudos que se detinham nas artes enquanto fonte, emergindo
duas vertentes, a geografia humanista anglo-saxã a partir da
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noção de sense of please, que remete a originalidade dos lugares. E na França com foco na noção de espaço vivido. Esses estudiosos passam a se debruçar sobre a literatura, por que nela
se estabelece aspectos subjetivos da relação com o mundo.
Tanto a literatura quanto as artes são muito úteis para o
geógrafo humanista, como fontes de informação e para
melhor compreensão do desenvolvimento ou da aparição
de nossa sensibilidade no que diz respeito ao meio ambiente; além disso, elas nos ajudam a colocar ou a confirmar
nossas hipóteses de pesquisa (POCOCK, 1984, p. 140, apud
BROSSEAU, 2007, p. 30)

Desse modo, a literatura surge enquanto registro de lugares a partir da percepção dada pelo o autor, como transcrição
de uma realidade concreta, sendo a literatura realista do século
XIX fonte mais estudada. A literatura enquanto fonte é distinta,
por permitir ao geógrafo uma visão mais ampla da realidade,
que passa a ser vista não apenas de forma objetiva, mais também lê as entrelinhas do subjetivo, pouco valorizado pelo positivismo.
Consequentemente, nossa geografia deixa escapar muito
do significado contido na paisagem humana, tendendo a
reduzi-la a impressão impessoal de forças demográficas e
econômicas. A ideia de aplicar à paisagem humana algumas das habilidades interpretativas que dispomos ao estudar um romance, um poema, um filme ou quadro, de trata-la como uma impressão humana intencional composta
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de muitas camadas de significados, isto é o que proponho
explorar, sugerindo maneiras de tratar a geografia como
uma humanidade e como uma ciência social. (COSGROVE,
1998, p. 97)

A partir desses novos questionamentos muitos geógrafos
humanistas e culturais se debruçam sobre novos métodos de
analises nas ciências humanas objetivando respostas. Buscando colocar o sujeito no cerne das analises socioespaciais, a geografia humanista e cultural buscou apoio nos preceitos teóricos
da fenomenologia, promovendo o uso da literatura como fonte
de análise do real. Segundo Holzer (1997), fenomenologia e geografia possui objetivos comuns, o de estudar a constituição de
mundo. Neste sentido o romance é privilegiado, na medida em
que ele proporciona um encontro entre a realidade objetiva e a
subjetividade humana.
Eles procuram uma concepção de mundo que seja diversa da cartesiana e positivista que tem dominado a ciência
nos últimos séculos. Sua pretensão é de relacionar de uma
maneira holística o homem e seu ambiente ou, mais genericamente o sujeito e o objeto, fazendo uma ciência fenomenológica que extraia das essências a sua matéria prima.
(HOLZER, 1997, p.77)

No Brasil observamos uma maior intensidade de trabalhos na Geografia que recorrem as artes e as letras a partir da
análise de romances realistas, principalmente os romances regionais. Muitas pesquisas se centram no confronto entre a “exSérie Saberes e fazeres da educação: volume 19
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periência dos lugares” dos escritores com aqueles observados
pelos geógrafos. São vários os autores que se debruçam sobre a
história e a geografia para da forma aos seus romances. Citado
por Maradola Jr. e Oliveira, Regina Araújo nos mostra a importância da literatura brasileira.
A literatura brasileira incorpora em várias de suas obras
mais relevantes elementos de interpretação histórica e geográfica do país em formação. Apropriada pela crítica literária, a ideia de “formação” ganha eficácia explicativa em
duas direções aparentemente opostas, mas na realidade
complementares: a literatura, ao mesmo tempo, é formada
e transforma o chão social, cultural, histórico e geográfico sobre o qual nasceu, e que lhe conforma organicidade e
sentido. É formada, pois incorpora problemas de seu tempo e de seu espaço; transforma, pois, cria e cimenta identidades locais, regionais e nacionais, impondo-se como representação coletiva que funda práticas e vínculos culturais
e sociais. (ARAÚJO, 2002-2003, p.46, apud MARADOLA JR.
e OLIVEIRA, 2009, p. 492)

As escolas literárias no Brasil têm um forte papel de identidade para formação de uma nação brasileira, principalmente
a literatura produzida no início do século XX. O movimento
modernista da década de 20 é considerado o marco para as artes nacionais, principalmente na literatura, mesmo sendo um
movimento autenticamente paulista. O modernismo tinha enquanto objetivo a busca de uma “identidade nacional” que deEditora Via Dourada
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veria romper com a influência europeia.
Torna-se importante ressaltar a importância dos romances de cunho regional, enquanto obras densamente geográficas, com destaque aos “romances de 30”, de cunho regional,
que incorpora em suas tramas um realismo a partir das denúncias sociais expostas. Autores como Guimarães Rosa, Raquel
de Queiroz, Jorge Amado, Érico Veríssimo, Graciliano Ramos
se utilizam em suas obras de forte incorporação geográfica e
histórica.
No contexto brasileiro pode-se identificar algumas abordagens e tendências, referentes a analise literária na Geografia,
seja em uma leitura realista que se aproxima dos romances regionalistas, ou uma leitura mais humanista a partir de diferentes elementos estéticos e interpretativos.
A literatura brasileira por sua riqueza de obras e autores,
nos apresenta uma serie de possibilidades, permitindo uma
pluralidade de estudos, emergindo dois focos principais de analises, um primeiro dedicado a estudos sobre espacialidade (materialidade) e um segundo direcionado a uma geograficidade
(imaterialidade) (MARADOLA JR e OLIVEIRA, 2009). Devemos
salientar que não existe ainda um método ou metodologia consolidada no que tange o tema em questão, prevalecendo construções teóricas que se adequem a cada pesquisa.
Desse modo afirmamos que o interesse da Geografia pela
Literatura parte da espacialidade contida, pois todo texto literário situa-se em um espaço-tempo, seja explícito ou implícito
em suas linhas. A Geografia se debruça sobre uma realidade
pensada e imaginada pelo autor para assim trabalhar suas análises.
Série Saberes e fazeres da educação: volume 19

192 | Reflexões e práticas docentes da EEFM Parque Presidente Vargas

3 PAISAGEM NA LITERATURA
Preferimos o conceito de paisagem enquanto balizador
de nossa pesquisa, por que acreditamos na sua importância perante a ciência geográfica, principalmente pós-1970, bem como
conceito que melhor pode explicar e dá respostas para nosso
anseio, dialogar com a arte literária.
A paisagem pode ser vista enquanto conceito polissêmico, muito incorporado ao senso comum, considerando ser tudo
aquilo que a vista alcança, o olhar pela janela, o comtemplar de
uma colina, sentir a brisa no rosto, “ela possui formas, cores,
volumes, odores, sons e funções (PANIZZA, 2014, p. 14). A paisagem também está incorporada à diferentes áreas do saber,
seja na geografia, na história, na filosofia, na ecologia, na arquitetura, nas artes etc.
A paisagem é um conceito transversal e sua conotação geográfica é inevitável. [...] Paisagem é um conceito polissêmico e de uso popular. Nos meios acadêmicos e científicos
sua polissemia, isto é, sua multiplicidade se sentidos, foi
entendida durante muito tempo como um problema: um
termo impreciso e por isso cômodo, pois cada um o utiliza
como quer. A paisagem também era entendida como uma
“importante seção da realidade ingenuamente perceptível
e não uma ideia sofisticada”. Hoje, novos olhares e novas
leituras a reabilitaram. (PANIZZA, 2014, p. 14-15)

Pensar a paisagem enquanto resultado da relação socieEditora Via Dourada
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dade e natureza, faz emergir novas propostas de estudos, dentre
elas a incorporação do método fenomenológico nos estudos de
Geografia Cultural. Para consolidação desse processo, teóricos
como Tuan (1961; 1967; 1976), Lowenthal (1961; 1967), Buttimer (1969), Relph (1970, 1973), Meinig (1971) entre outros,
remetem ao início do século XX e iniciam uma revisão teórica e
metodológica na busca de constituir uma ciência que superasse
os parâmetros cartesianos vigente. Nesse contexto, pensar o
conceito de paisagem incorpora ideias subjetivas em relação ao
homem diante de seu contexto natural e social.
Uma geografia que fosse ao encontro desses novos valores deveria basear-se em uma “aproximação humanística”, tendo como objeto a apreciação da paisagem enquanto
ambiente natural e humanizado, o que contribuiria para a
preservação e valorização do ambiente terrestre. (HOLZER,
2008, p.139)

É importante mencionar que nesse momento os estudos
em torno do conceito da paisagem são retomados por diferentes concepções teóricas, sendo elas – uma correte marxista, que
propõe sua análise enquanto espetáculo; uma linha comportamental que surge na América que visa uma Geografia das representações; e por fim uma Geografia Cultural francesa, que
busca na paisagem sua base, a partir de aspectos do mundo
vivido. (HOLZER, 2004)
Para Cosgrove apud Corrêa (1995) a paisagem geográfica
possui uma carga simbólica, uma vez que é produto da apropriação e transformação da natureza por um grupo humano,
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imprimindo sua linguagem, símbolos e traços culturais, tendo
o geógrafo o papel de analisar a paisagem a partir da leitura
de seu significado. Cosgrove teve forte influência no processo
de renovação da Geografia Cultural, bem como do resgate do
conceito de paisagem.
A paisagem, segundo Cosgrove, deve ser considerada como
“um modo de ver”, associado às transformações econômicas, sociais, políticas, técnicas e artísticas do século XVI e do
início do século XVII. A ideia de paisagem que emerge vincula-se à ação prática em um período de transformações na
sociedade, envolvendo a apropriação e o controle do espaço,
incluindo-se as medições, as representações cartográficas
e a pintura, esta última baseada, então, nos avanços da geometria, especialmente da perspectiva linear, que permite
representar uma cena, a paisagem, em três dimensões em
um plano de duas dimensões. A forma (shape/scape) da
terra (land) pode assim ser pictoricamente representada.
(CORRÊA, 2011, p. 12)

Cosgrove também aponta a importância política em torno da paisagem, “constituindo-se em uma ideologia visual”
(Idem, p. 12), assim em suas observações identifica dois tipos
gerais de paisagens “‘a primeira é a ‘paisagem da cultura dominante’, um dos meios através dos quais o grupo dominante tem
seu poder […], o segundo tipo é constituído pelas ‘paisagens
alternativa’ criadas por grupos não-dominantes e que por isso
apresentam melhor visibilidade’” (CORRÊA, 1995, p. 5-6).
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Dardel (2015) aponta uma concepção mais subjetiva
sobre paisagem, em um primeiro momento entende a paisagem como meio natural que está no entorno do homem, sendo
“um conjunto, uma convergência, um momento vivido, uma
ligação interna, uma ‘impressão’, que une todos os elementos”
(Idem, p. 30). A paisagem é vista para além de suas formas, se
constitui enquanto totalidade afetiva, expondo ao homem suas
ligações existenciais com a Terra, “como lugar, base e meio de
sua realização” (Idem, p.31), ou se optarmos sua geograficidade.
A paisagem não é círculo fechado, mas um desdobramento.
Ela não é verdadeiramente geográfica a não ser pelo fundo,
real ou imaginário, que o espaço abre além do olhar. [...] A
paisagem é um escape para toda a Terra, uma janela sobre
as possibilidades ilimitadas: um horizonte. Não um linha
fixa, mas um movimento, um impulso. (Idem, p. 31)

Diante do contexto de renovação e retomada do conceito
de paisagem, assim como o trato subjetivo da existência humana, novas fontes de analises ganham espaço nos bancos acadêmicos. Pensar e enxergar a paisagem a partir de romances
ganha novas formas de se relacionar, o olhar geográfico diante
de uma trama romanesca demonstra novas possibilidades, permitindo um diálogo interdisciplinar. Marc Brosseau (2007),
um dos principais estudiosos do tema, afirma que o romance
não deve ser visto enquanto objeto, mas o enxergar enquanto
sujeito, que proporcionar a oportunidade de um diálogo, entre
sujeitos (pesquisador-romance).
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Procurando colocar o sujeito (um pouco abandonado, em
favor dos bancos de dados) no centro de seus trabalhos,
numerosos geógrafos, evocando mais ou menos direta a
fenomenologia, promoveriam a utilização da literatura.
Esta podia servir de fonte preciosa, capaz de avaliar a originalidade e a personalidade dos lugares (sense of please)
e fornecer exemplos eloquentes de apreciação pessoal de
paisagens. (BROSSEAU, 2007, p. 19-20)

O romance permite realizar diferentes análises, a partir
do olhar do escritor, podendo as paisagens ser lidas em sua
profundidade. Como dito por Brosseau (2007), a literatura é
um modo do autor se expressar sua visão sobre os espaços e a
paisagem. “O escritor consome experiências, emoções, linguagem, memória e produz o texto, fruto de um complexo sistema
de escolhas determinado por valores que pressupõem uma ideologia que orienta a produção do discurso em dado momento”
(BASTOS, 1998, p. 57).
É importante citar que dentro do espaço textual o sujeito
pode ocupar diferentes posições, resultando em diferentes representações, assim, “indicam as suas diferentes funções enunciativo-discursivas” (ORLANDI, 1988, p. 76). Orlandi (1988)
considera enquanto funções enunciativas do sujeito: de locutor, representando o eu no discurso, a de enunciador, sendo a
perspectiva que esse eu constrói, e por fim, a de autor, “em que
o sujeito falante está mais afetado pelo contato com o social e
suas coerções” (Ibidem, p. 77). A função de autor atribuída por
Orlandi se baseia no “princípio de autoria” de Foucault, no qual
“o autor é o princípio de agrupamento do discurso, unidade e
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origem de suas significações” (apud ORLANDI, 1988, p. 77).
O escritor é peça fundamental para arte literária bem
como o espaço geográfico. A partir da leitura que realiza da paisagem consegue transmitir significado, estimular e alimentar a
imaginação do leitor, além de expressar através do texto suas
posturas e visão de mundo. Na ordem do discurso literário o
papel do autor é essencial, dele é exigido contas do texto escrito
em seu nome, sentido oculto do que é escrito, que articule seus
textos a sua vida e experiências vividas. Dialogar com áreas até
pouco tempo considerados sem afinidades demonstra uma necessidade de enxergar o mundo para além de suas formas, bem
como o modo como o homem interage com ele, ou seja, em
sua geograficidade. No conjunto da ciência geográfica estudar o
homem em toda sua subjetividade representa um desafio, uma
vez que somos marcados por percepções e representações individuais, e para vencermos o desafio incorporamos o conceito
de paisagem enquanto base para nossa análise espacial.

4 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Em seu percurso de estudo Brosseau (2007) traça os
passos percorridos pelos geógrafos diante dessa nova possibilidade que se apresenta. O primeiro trata-se da literatura vista enquanto complemento de uma geografia regional, na qual
“recorrem frequentemente as fontes literárias para nelas encontrar informações sobre lugares ou épocas passadas” (p. 22).
Nesse processo alguns pontos são trabalhados, como a leitura
literal das paisagens, ou seja, é de interesse saber a veracidade
das informações dada pelo autor, se “ele realmente viveu nos
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lugares que descreve”, assim o “sentimento de pertencimento”
(p.24) dirá o nível de conhecimento que o autor tem sobre os
lugares retratados. Outro ponto refere-se ao romance enquanto “testemunho das pessoas ‘reais’ que ele traz para a cena sob
a capa da ficção” (p. 25), na qual o romance toma o papel de
porta-voz das populações descritas.
Ele nos mergulha nas atitudes, nos valores, nos conflitos
das pessoas de um região determinada, face ao seu meio
ambiente. O presumido realismo das obras estudadas seria, portanto, um realismo subjetivo coletivo que o romance
conseguirá explicar e saberia descrever adequadamente.
Isso, evidentemente, evoca a questão da verossimilhança,
mas também de representatividade a que uma obra de
ficção pode pretender. (BROSSEAU, 2007, p. 25)

O próximo passo dado pelo autor refere-se a literatura
vista enquanto transcrição da experiência dos lugares, trabalhada de formas distintas pelas escolas. A geografia humanista
anglo-saxã aprecia a “originalidade dos lugares, a carga subjetiva da qual eles são investidos pela experiência”, propondo
uma “ciência dos lugares para o homem” (Ibidem, p. 29). Na
França o foco se estabelece na noção de “espaço vivido”. Diante
do desafio de desenvolver teses na qual se buscava aspectos não
quantificáveis, esses estudiosos encontraram nos romances um
leque de possibilidades para análise da relação entre o homem
e o mundo.
Sob o pretexto de que não cabe necessariamente à pesquiEditora Via Dourada
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sa apresentar informações positivas sobre um lugar preciso
(não fazer uma leitura referencial ingênua), a assimilação
da literatura como transcrição de um ato de percepção (diferenciado ou não) apenas desloca o preconceito realista.
Se admitirmos que é difícil buscar na literatura uma informação positiva sobre os lugares, estaremos dizendo que o
romance, ao evocar de maneira eloquente o ressonante interior de uma experiência dos lugares, pode servir para enriquecer as teses sobre identidade espacial, o enraizamento
do homem, o sentido que este atribui aos lugares (Murton,
1983). (BROSSEAU, 2007, p. 31)

Por fim a literatura vista enquanto crítica da realidade
ou da ideologia dominante, que surge como contraposto ao
quantitativíssimo, sendo uma corrente dita radical. “A literatura pode, assim, servir para se opor o ‘monopólio da realidade
estabelecida’” (Ibidem, p. 47), adquirindo um papel revolucionário e de cooperação junto aos movimentos sociais contrários
a ideologia dominante.
Partindo de Bachelard, Ozires Filho (2008), realizar uma
análise, ou melhor, uma topoanálise do espaço em obras literárias, com o objetivo de analisar a construção de espacialidade
contida nos textos literários. Para o autor a topoanálise se refere
ao estudo sobre o espaço com base nas suas diferentes abordagens: psicológica, sociológica, filosófica etc. “Ela também não
se restringe à análise da vida íntima, mas abrange também a
vida social e todas as relações do espaço com a personagem seja
no âmbito cultural ou natural” (Ibidem, p. 1).
Desse modo, a literatura surge enquanto registro de luSérie Saberes e fazeres da educação: volume 19
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gares a partir da percepção dada pelo autor, como transcrição
de uma realidade concreta. A literatura enquanto fonte é distinta, por permitir ao geógrafo uma visão mais ampla da realidade, que passa a ser vista não apenas de forma objetiva, mais
também lê as entrelinhas do subjetivo.
Estudar o possível diálogo entre ciência e arte se tornou
o objetivo de muitos estudiosos das ciências humanas. A estrutura do romance se mostra frutífera no que tange a observação
do sentir humano diante do meio. A forma poética com o qual a
realidade nos é apresentada através dos romances nos permitir
percorrer os mais diferentes lugares e paisagens.
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SABERES E FAZERES
DA EDUCAÇÃO

CAPITULO 11
INTERFACES ENTRE LINGUAGEM, ENSINO
E TECNOLOGIA: CONSIDERAÇÕES SOBRE
APROPRIAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS
COMO SUPORTE PARA O ENSINO DA
LEITURA E DE ESTRATÉGIAS LEITORAS
Antonio Nilson Alves Cavalcante1
1 INTRODUÇÃO
Apesar de todos os avanços alcançados no decurso da
história da sociedade em direção a um maior desenvolvimento
tecnológico, podemos ver ainda certo desnível no que concerne
a integração das tecnologias nas escolas contemporâneas. Contudo, podem ser elencadas diversas interpretações para esse
fenômeno que persiste no impedimento de nos apropriarmos,
enquanto professores, dos recursos tecnológicos disponíveis
atualmente. Uma delas, no nosso ver, parece estar associada
a uma concepção acrítica de ensino e de linguagem que pode
continuar sendo usada ocasionalmente em nossas salas de aula.
Nesse sentido, no que concerne a concepção tradicional de linguagem, durante muito tempo, dentre os diferentes
estudos que abordam a produção linguística, foi reproduzida
1
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uma visão de linguagem alijada da sociedade. Essa concepção
foi se migrando através de diferentes autores que não percebiam com as produções linguísticas são resultado imediato dos
grupos sociais que as produzem, de modo que esses grupos
sempre ocupam lugares de fala e posições de poder ao produzir
linguagem e demonstram, assim, sua situacionalidade histórica. Contudo, a linguagem foi – e, muitas vezes, continua sendo, como apontam autores como Rajagopalan (2010, 2003) e
Moita Lopes (2011, 2006) – estudada de um ponto de vista que
desprivilegiou seu enraizamento social e político e, em muitos
casos, essa concepção teórica pode se manifestar em posturas
pedagógicas, nos mais diferentes níveis da educação.
Uma implicatura dessa postura higienizadora diante das
produções linguísticas que a separa de seu contexto social foi
que outras áreas, próximas à Linguística, foram reforçando
esse ponto de vista acrítico de linguagem. Uma das áreas que,
no decorrer do tempo, foi influenciada pela higienização social
da produção linguística tem sido a Educação, principalmente através do ensino da gramática que, como aponta Dilamar
Araújo (2010), era o foco do ensino brasileiro até os anos de
1970. Como resultado, a persistência em uma forma de ensino
descontextualizado da linguagem pode também ter proporcionado essa discrepância entre o uso denso das tecnologias na
sociedade em geral e o uso mais diminuto dessas nas salas de
aula, uma vez que podemos, enquanto professores, desconsiderar, pontualmente, o contexto efervescente de produção de
linguagem a partir, por exemplo, das tecnologias digitais e suas
possibilidades de contribuição para o ensino como um todo.
A partir de então, temos o objetivo de considerar como
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as tecnologias digitais pode potencializar as práticas de ensino,
de modo que apresentaremos, como tema de nosso artigo, a
possibilidade de uso de redes sociais e blogs como suporte para
o ensino da leitura ou de estratégias leitoras. Faremos um aporte teórico para a aplicação de uma perspectiva de linguagem
enquanto prática social que é historicamente situada, a partir
do ensino de leitura, de modo que esse venha a proporcionar,
tanto ao educador e quanto ao estudante, um senso crítico de
sua realidade enquanto sujeitos sociais que contribuam com o
desenvolvimento de suas capacidades epistemológicas através
da produção e apropriação de conhecimentos disponíveis na
contemporaneidade.
Nesse caso, pretendemos problematizar o ensino da leitura e de estratégias leitoras que, a partir da concepção de texto
como prática social, inserida em seu contexto histórico de desenvolvimento atual das tecnologias, possibilitem que o sentido
construído a partir de um texto seja avaliado por meio do lugar
social do leitor (sensível a sua própria realidade) e potencialize
seu posicionamento social, tanto por parte do educando quanto
do professor. Para tanto, proporcionaremos uma visão crítica
da insurgência das tecnologias digitais no ambiente escolar, na
busca de entender como os aspectos globais de um texto podem ser favorecidos, em sua apropriação, por meio do uso das
tecnologias digitais como suporte e permitam uma construção
do texto enquanto objeto significativo por parte dos estudantes.

2 INSURGÊNCIA DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS
NAS ESCOLAS
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Pode-se dizer que a educação brasileira alcançou vários
avanços nas últimas décadas, desde a universalização do direito
ao ensino básico até à ampliação da compreensão de aspectos
envolvidos na rotina estabelecida diariamente em nossas escolas. Certamente, a elaboração dos PCN’s e da LDB é de alta
relevância para o progresso da tarefa educacional de nosso país
e, nesse caso, aponta para a possibilidade de fundamentarmos,
em alguns desses documentos, uma convergência transversal
produtiva entre os temas desenvolvidos em sala de aula com
questões de grande importância para a atualidade, como as tecnologias digitais que ganham, cada vez mais, espaço na sociedade contemporânea (entendida como sociedade do conhecimento e da informação) e, consequentemente, nas instituições
de ensino, nos mais variados níveis de formação.
No ambiente escolar, o uso dessas tecnologias e do computador ainda enfrenta algumas dificuldades (LOPES; QUEIROZ E MELO, 2014), o que, como entendemos, pode decorrer
de uma concepção mais tradicional de linguagem ou ensino,
cuja superação pode ocorrer ao longo dos anos. Contudo, para
não precisarmos ter de esperar por uma reformulação do sistema educacional para podermos inserir as tecnologias digitais
em sala de aula, entendemos que alguns expedientes formais já
estão disponíveis, mesmo que de modo fragmentário, para favorecer a presença desses recursos entre os educandos, a partir
do que esses últimos venham a entender-se como sujeitos capazes de colaborar na produção e apropriação do conhecimento.
Um desses recursos pode ser assimilado a partir da ideia
da transversalidade, a qual parece uma via imediata que nos
impede de esperar muito tempo ainda pela concretização de
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uma escola situada nos tempos atuais. Assim, seria possível recorrer a transversalidade para lidar com o ensino de estratégias
leitoras de modo mais enfático, a partir das tecnologias digitais,
por meio de uma articulação, nesse caso, entre temas caros ora
ao Ensino de Língua, ora à Informática. Nessa perspectiva, as
estratégias leitoras seriam focadas pela transversalidade com
alguns aspectos da Informática, tal o conhecimento das diferentes aplicações da tecnologia em produções de texto, como
em blogs e redes sociais, possibilitando recursos para uma melhor compreensão do ensino, realizado nas aulas de Linguagem
e seus respectivos códigos.
É viável, desse modo, tomar as tecnologias digitais enquanto suporte para o ensino de estratégias leitoras, como uma
maneira das primeiras proporcionarem novos meios para os
professores, inclusive de aulas mais vinculadas ao contexto contemporâneo da relação professor-educando, inovando diante
das demandas da sociedade atual. Como os professores não são
descartáveis diante das novas informações e tecnologias, esses
profissionais poderão usar esses recursos como meio de aprimoramento de sua tarefa de educar, tendo o computador como
um instrumento que potencializa os estudantes na produção e
apropriação do conhecimento a partir dos contextos sociais em
que vivem.
Além disso, fazer dos blogs e redes sociais como que um
suporte para o ensino de leitura e estratégias leitoras pode gerar maior autonomia do aluno e maiores facilidades para a relação ensino-aprendizagem... Uma dessas facilidades é que os
textos produzidos em blogs e redes sociais estão mais próximos
dos contextos sociais do educando e fazem parte de suas forEditora Via Dourada
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mas de vida, visto que é de extremo valor que, no processo de
ensino de leitura, os textos sejam situados em seus contextos
de produção tanto quanto sejam aproximados dos contextos
de apropriação que os estudantes fazer dos recursos oferecidos
pela escola, como as estratégias leitoras. Assim, dentre os diversos aspectos das tecnologias digitais como suporte, tem-se
também aquele relacionado ao acesso a textos mais significativos para o contexto dos estudantes, servindo de atratividade
maior para o desenvolvimentos das estratégias leitoras que poderão ser usadas tantos em referência a esses textos, quanto a
outros, como aqueles apresentados em testes formais.

3 TECNOLOGIA E LEITURA: UMA RELAÇÃO
TRANSVERSAL
A chamada web 2.0 se caracteriza pela construção coletiva do conhecimento, enquanto a web 1.0 é pouco interativa e
seu consumo é mais passivo. Por sua vez, a web 3.0, que está se
formando mais recentemente (KOO, 2009), atua pelo reconhecimento das preferências do usuário, auxiliando-o, com isso,
em sua navegação, sendo que essa web semântica, a dita web
3.0, parece uma figura representativa do papel das tecnologias
digitais como suporte ao ensino das estratégias leitoras, na
identificação das preferências dos estudantes que, ao atraí-los
ao desenvolvimento do aprendizado, podem tornar esse processo mais significativo e próximo de seus contextos sociais, de
modo que esse aprendizado esteja disponível ao educando em
outros desafios de sua vida.
Nesse sentido, como já sugerimos, é viável a recorrer
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a perspectiva da transversalidade em prol da lida com o
desenvolvimento de estratégias leitoras de modo mais
significativo aos estudantes, por meio das tecnologias digitais,
através de uma possível articulação entre computador e a leitura. As chamadas estratégias leitoras passam a ser o foco pelo
qual vemos um exercício de transversalidade, na qual certos aspectos da Informática, implicados na compreensão das aplicações diversas das tecnologias de produção de texto, tais os blogs
e as redes sociais, possibilitando modos de exercer o aprendizado através das aulas de Linguagem, em nosso caso.
Considerando essa possibilidade de eleição de certos assuntos pela convergência transversal, tal fazemos aqui com as
estratégias leitoras, podemos dizer que a transversalidade, de
acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), incorpora-se na perspectiva educativa voltada para a construção
da cidadania, pela qual cabe a escola sua abertura para o debate das questões que envolvem a ética, a pluralidade cultural,
o meio ambiente, a saúde, a orientação sexual ou o trabalho e
consumo (MEC, 1998), sendo que a tomada das estratégias leitoras através do suporte das tecnologias digitais é possibilitada
também, por exemplo, por via de abordagens como da ética,
tal feito na escolha de blogs a serem acessados, ou da pluralidade cultural, na diversidade de perspectivas veiculadas nas
redes sociais. A vinculação desses dois eixos apenas já aponta
para um possível entendimento das tecnologias digitais tidas
por suporte da leitura no favorecimento da aproximação de temas transversais, os quais não representam a criação de novas
áreas ou disciplinas, visto que seus objetivos e conteúdos se
inserem nas áreas que já existem e dentro do trabalho corrente
Editora Via Dourada

Antonio Nilson Alves Cavalcante | 211

da escola (MEC, 1998).
Dessa maneira, a transversalidade é uma forma de organização do trabalho didático e, no contexto mais amplo do sistema democrático, a cidadania é eleita “como eixo vertebrador
da educação escolar [que] implica colocar-se explicitamente
contra valores e práticas que desrespeitam aqueles princípios”
(MEC, 1998, p. 23). Sem dúvida, o eixo da cidadania também
é contemplado pelo tema das tecnologias digitais como suporte da leitura e do ensino de estratégias leitoras, sendo que, aí
também, os princípios democráticos são salientados, do mesmo modo que a pluralidade de princípios é defendida, ao se
aplicar ao âmbito epistemológico, na defesa da pluralidade dos
conhecimentos, possibilitando ressaltar o educador como ator
político na possibilidade da transformação social além da mera
reprodução, tal preconiza os PCN’s (MEC, 1998).
Vemos, pois, que a eleição dos conteúdos, assim como
as tecnologias digitais como suporte da leitura e do ensino de
estratégias leitoras, pode assumir para os estudantes a instrumentação da reflexão e mudança de suas próprias vidas. Desse
modo, evidencia-se a importância das questões sociais para a
formação social integral do estudante, o que proporciona flexibilidade e aberturas aos currículos (MEC, 1998). É assim que
“os temas podem ser priorizados e contextualizados de acordo
com as diferentes realidades locais regionais e que novos temas sempre podem ser incluídos” (MEC, 1998, p. 25), o que
é também favorecido no tema que destacamos aqui, a saber,
as tecnologias digitais como suporte da leitura e do ensino de
estratégias leitoras, podendo serem caracterizados, por nossas
inserções teóricas, enquanto questões ou convergências que reSérie Saberes e fazeres da educação: volume 19
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cebem o predicativo de transversais.
Visto os critérios acolhidos pelos PCN’s na eleição dos temas transversais, como a urgência social, a abrangência nacional, a possibilidade de ensino e aprendizagem no ensino básico
e o favorecimento que eles propiciam para a compreensão da
realidade e para a participação social (MEC, 1998), esses também podem ser percebidos nas questões das tecnologias digitais como suporte da leitura e do ensino de habilidades leitoras,
valendo considerar, tal propõe os PCN’s, que a transversalidade, em suas questões sociais, resume os processos vividos pela
própria sociedade sendo um lastro amplo na busca de soluções
e na formação de posicionamentos. Nesse sentido, elas ocupam
um lugar nas áreas diversas dos currículos das escolas, sendo
insuficiente o isolamento de uma área específica para esgotar o
potencial dos temas transversais, algo que também é atribuível
as questões de nosso texto.
Nessa discussão, os PCN’s preconizam que, apesar das
aproximações conceituais entre a transversalidade e a interdisciplinaridade, a primeira está mais explicitada com a dimensão
da didática na prática educativa, enquanto a segunda apresenta
mais uma compreensão do próprio conhecimento. Os temas
transversais, como projeto educativo do sistema educacional
ou como seu atributo inerente, anteveem o convívio escolar,
o posicionamento cidadão do educador e a interação entre escola, comunidade e outras instituições (MEC, 1998), tudo o
que pode ser considerado nas questões das tecnologias digitais
como suporte da leitura e do ensino de estratégias leitoras. Assim, apesar de que os PCN’s estabelecem certos temas transversais, além de seus objetivos, percebemos que o tratamento
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dado ao conteúdo desses temas pode recair também sobre as
tecnologias digitais, visto que elas também visam, tal sugerido
nesse documento, a perspectiva da autonomia no ensino de valores, os procedimentos e a perspectiva da participação social e
o ensino e a aprendizagem de conceitos como instrumento de
compreensão e problematizarão da realidade.

4 LINGUAGEM, LEITURA E TECNOLOGIAS DIGITAIS
Diante das limitações que uma concepção tradicional de
ensino e de linguagem podem gerar para o ensino, tal apresentamos anteriormente, é válido pensar sobre como as instituições educacionais podem superar as dificuldades decorrentes
de uma má compreensão do funcionamento da linguagem que,
por muito tempo, esteve – e, ainda, pode estar – impedindo
o êxito de uma educação transformadora e a potencialização
do estudante, enquanto sujeito social, assim como a integração
das tecnologias digitais e do computadores no ambiente escolar.
Parece-nos, pois, que fomentar em nosso sistema educacional
uma concepção crítica de linguagem que permita o indivíduo
reconhecer a contexto em que está inserido e poder contribuir
com a transformação da sociedade é uma forma de substituir as
práticas de sujeição por práticas de resiliência, potencialmente
benéficas aos estudantes.
Assim, uma concepção crítica de linguagem que tenha
esse potencial já se tornou uma realidade teórica, a qual concebe as produções linguísticas como uma (a) prática social –
como diversamente entendida por autores como Fairclough
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(2008), Bakhtin (2006), Wittgenstein (1979), Maingueneau
(2015), Brandão (2012), Resende e Ramalho (2008), Alencar
(2006), Fabrício (2006) e Mussalim (2012) – que é (b) situada contextualmente – como proposto, parcialmente, por esses
mesmos autores; mas, amplamente, desenvolvido por outros,
como Rajagopalan (2014), Hanks (2008), Blommaert (2008),
Faraco (2009), Menezes, Silva e Gomes (2009), Martins Ferreira e Alencar (2014), Gomes (2018) e Alencar (2009).
Nesse ponto, torna-se profícua a contextualização das
práticas de ensino de estratégias leitoras a partir dos recursos das tecnologias digitais como suporte de leitura. Fazemos,
nesse intento, o destaque dos blogs e das redes sociais, sendo que os primeiros são mais acessíveis e, no caso das redes
sociais, seria necessário que, dependendo da faixa-etária2 dos
estudantes, o professor deveria providenciar uma conta pessoal para navegar pelas redes, com a devida cautela quanto aos
conteúdos acessados. No caso de uso de uma conta pessoal, teríamos a vantagem de que a seletividade desse impediria que
os educandos dispersassem sua atenção em páginas aleatórias,
possibilitando que essas tecnologias forneçam acesso a textos
que sirvam de base para o ensino inicial de estratégias leitoras,
o que pode acompanhar a proposta da leitura nos diferentes
períodos de desenvolvimento dos estudantes.
Interessante que as tecnologias digitais podem atuar
como suporte do ensino de leitura, nos diferentes períodos da
vida dos estudantes, podendo atuar como no caso de inserção
de imagens diversas que estimulem os estudantes a interpretarem-nas. Assim, não há dissociabilidade na relação entre in2
Em sua maioria, as redes sociais apresentam uma idade mínima para acesso a partir dos 13
anos, como o Facebook, Instagram, Twitter e outras.
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teração, agentes e linguagem, na realização do aprendizado e,
como sugere Terzi (1995), é recorrente a predominância de
uma ou outra estratégia em cada período de desenvolvimento
da leitura, sendo que, nos momentos de evolução no desenvolvimento da leitura das crianças, ainda temos a leitura com base
nos momentos estratégicos, pelos quais a leitura inicial é tida
como decodificação, ao invés de construção de sentido. Nesse
aspecto, o uso de tecnologias digitais como suporte do ensino
de leitura também oferece, pelo seu vínculo de textos com imagens atrativas, recurso pelos quais as crianças tão logo possam
fazer a transição de uma leitura decodificante para uma leitura
significativa, visto inclusive a proximidade dos textos e imagens do contexto de vida dessas.

5 AS ESTRATÉGIAS LEITORAS EM SUPORTE DIGITAL
As tecnologias digitais e o computador podem atuar como
suporte do ensino de leitura e habilidades leitoras e, ainda que
os textos acessados por essas tecnologias assumam algumas
especificidades atreladas a possibilidade de interatividade dos
textos digitais, esses textos também apresentam aspectos globais. Desse modo, mesmo que a leitura digital seja empreendida
por meio de suportes tecnológicos, através da internet, como as
redes sociais, os “pdf’s” e e-books, os blogs e as páginas virtuais,
por meio de aparelhos de computadores, smartphones, leitores
digitais ou tablets, é notável que, ainda aí, os textos digitais não
perdem seus aspectos globais enquanto objeto de leitura.
Nesse caso, Antunes (2010) diz que os propósitos comuniSérie Saberes e fazeres da educação: volume 19

216 | Reflexões e práticas docentes da EEFM Parque Presidente Vargas

cativos preveem uma “intenção” em cada texto, como atividade
de linguagem. Seja em um texto impresso ou em digital,
podemos encontrar aí aspectos comunicativos similares, como:
expor, explicar, convencer, persuadir, defender um ponto de
vista, propor uma ideia, apresentar uma pessoa, um evento, uma ideia, relatar um fato, descrever um evento, dar
uma notícia, divulgar o resultado, informar etc (ANTUNES,
2010, p.69).

Assim, tanto no texto impresso quanto no digital, também estamos diante de tipos estabelecidos em forma de gênero,
definidos ainda como forma composicional, pelo qual vemos a
inclusão viável de certos blocos ou partes, mas raramente exclusão dessas (ANTUNES, 2010). As mesmas dificuldades de
definição do gênero de um texto impresso, pela qual acaba-se,
às vezes, por excluir os gêneros aos quais o texto não pertence,
também estão, por vezes, presentes ao se tentar definir a quais
gêneros textuais os textos digitais pertencem. Nesse caso, os
aspectos interativos dos textos digitais podem ser levados em
consideração na tentativa de definição de seus gêneros. Por outro lado, diante da relevância informativa, pela qual os textos
elidem maior ou menor “novidade” em sua forma ou conteúdo,
visto que, “quanto mais um texto apresenta novidades, quanto
mais foge a obviedades (formais e conceituais), mais ele é relevante” (ANTUNES, 2010, p. 74), podemos entender que isso se
aplica também aos textos digitais, pelos quais, no nível de novidade de um texto, essa novidade também pode surgir através
de aspectos formais (dizer o mesmo de modos diferentes) ou
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de conteúdo (apresentar algo novo), separada ou conjugadamente.
Por outro lado, no que toca o foco nas estratégias, enquanto o leitor tem maior possibilidade de interagir com os
textos digitais, visto que a leitura realizada a partir de suportes impressos, nas formas de livros, revistas e jornais são mais
lineares, podemos achar equivocadamente que não poderia
haver possibilidade do uso de estratégias similares entre essas
formas de leitura desses diferentes suportes do texto. Contudo,
a leitura de textos, seja impresso ou digital, pode ter progressos
em decorrência de certas compreensões do funcionamento das
estratégias leitoras. Nesse sentido, diríamos que as estratégias
leitoras imprimem a requisição de certos usos de capacidades
apropriadas em termos de eficácia de leitura, diante de seus
procedimentos, de modo que uma “estratégia tem como com
todos os demais procedimentos sua utilidade para regular a atividade das pessoas, à medida que sua aplicação permite selecionar, avaliar, persistir ou abandonar determinadas ações para
conseguir a meta a que nos propomos” (SOLÉ, 1998, p. 69).
Diante da distinção entre micro estratégias (habilidades,
técnicas, destrezas etc.) e macro estratégias (as estratégias que
são mais gerais e de ordem elevada), fazem-se considerações
que levam a duas implicações principais:
Se as estratégias de leitura são procedimentos e os procedimentos são conteúdos de ensino, então é preciso ensinar
estratégias para a compreensão dos textos (...) [e] Se consideramos que as estratégias de leitura são procedimentos
de ordem elevada (...) no ensino elas não podem ser trataSérie Saberes e fazeres da educação: volume 19
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das como técnicas precisas, receitas infalíveis ou habilidades
específicas. Por isso, ao ensinar estratégias de compreensão
leitora, entre alunos, deve predominar a construção e o uso
de procedimentos de tipo geral (SOLÉ, 1998, p. 70).

Na perspectiva cognitiva ou construtivista da leitura,
diante do que o conteúdo das estratégias leitoras ensinado e
aprendido podem ser bem sucedidos ou falharem nesse objetivo, há três condições pelas quais a compreensão depende
da clareza e coerência do conteúdo dos textos, da familiaridade ou conhecimento da sua estrutura e do nível aceitável
do seu léxico, sintaxe e coesão interna (...) do grau em que
o conhecimento prévio do leitor seja relevante para o conteúdo do texto (...) [e, por fim] das estratégias que o leitor
utiliza para intensificar a compreensão e a lembrança do
que lê, assim como para detectar e compensar os possíveis
erros ou falhas de compreensão (SOLÉ, 1998, p. 71).

A partir daí, pode-se desenvolver o que é chamado de
estado estratégico, pelo qual o leitor, seja de textos impressos
ou digitais, torna-se plenamente consciente do que procuram
na leitura e coloca em execução ações determinadas que contribuem para a realização de propósitos comunicativos. Assim, as
estratégias funcionam tal um tipo específico de procedimento
de ordem elevada, caracterizando-se por não estarem sujeitas
a um conteúdo ou tipo de texto exclusivos, evolvendo “componentes meta cognitivos de controle sobre a própria compreensão, pois o leitor especialista, além de compreender, sabe que
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compreende e quando não compreende” (SOLÉ, 1998, p. 72).
Nesse sentido, é visível que as estratégias leitoras assim
definidas atuem tanto diante de textos impressões quanto de
digitais e, apesar de certa discrepâncias na descrição das estratégias entre alguns autores, Solé (1998) entende que algumas
atividades de leitura devem ser devidamente fomentadas no
uso das estratégias, através da compreensão dos propósitos implícitos e explícitos da leitura, da ativação e ancoragem dos conhecimentos prévios relevantes para o conteúdo em questão na
leitura, do direcionamento da atenção ao fundamental, em detrimento do que pode parecer trivial, da avaliação da consistência interna do conteúdo expressado pelo texto e sua compatibilidade com o conhecimento prévio e com o “sentido comum”,
da comprovação contínua de possíveis compreensões mediante
à revisão, à recapitulação periódica e a auto interrogação, e,
por fim, da elaboração e teste dos diversos tipos de inferência,
como hipóteses e previsões, interpretações e conclusões.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
No turno em que chegamos com esse texto, podemos dizer que as tecnologias digitais são de grande valia no ensino
da leitura e de estratégias e habilidades leitoras, inclusive por
meio de considerações enfáticas quanto a esse tema, de acordo
com pesquisadores como Ângela Kleiman (1998), Sylvia Terzi
(1995), Ingedore Koch (2002), Isabel Solé (1998) e Ingedore
Koch & Vanda Elias (2006), de modo a alargar a discussão e
encontrar maior aderência na literatura especializada sobre a
leitura. Contudo, complementando as assertivas desses autores
Série Saberes e fazeres da educação: volume 19
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que se debruçam sobre a leitura enquanto objeto, entendemos
que essa pode se caracterizar, para crianças e jovens, como processo mais significativo ou atrativo através de textos digitais.
Destacamos que os resultados do ensino da leitura e de estratégias leitoras pode ser tornar mais relevantes se apresentado
através de texto que apresentem essa maior atratividade.
Para Belloni e Gomes (2008, p. 734), “a sala de aula convencional deve parecer às crianças linear, sem graça e totalmente desinteressante, senão pelos conteúdos (que podem interessar às crianças), certamente pela forma (magistral, hierárquica, expositiva, com quadro de giz e pouquíssimas imagens)”.
Evidentemente, os textos digitais, tal viemos apontando até
aqui, podem favorecer um interesse maior dos jovens e crianças às aulas de Línguas, no aspecto de interpretação textual, gerando uma grande contribuição do uso das tecnologias digitais
e do computador como suporte de leitura, visto que os estudantes apresentam forte curiosidade pelas novas tecnologias e
que pode haver pouca atratividade nos instrumentos de ensino
tradicionais para as idades em que os estudantes da educação
básica se encontram. Dessa forma, uma das contribuições das
tecnologias digitais estaria em ajudar a desenvolver novos modos de pensar e de aprender, principalmente para as faixas-etárias infanto-juvenis que costumam possuir uma curiosidade
e familiaridade maior com uso dessas (ALVES, 2007).
Finalmente, por tudo o que consideramos até aqui, o
uso das tecnologias digitais, através de blogs e redes sociais,
no ensino das habilidades e estratégias leitoras, parece destacar algumas potencialidades que podemos extrair desde logo
do computador na sala de aula, articulando as tecnologias com
Editora Via Dourada

Antonio Nilson Alves Cavalcante | 221

os métodos de ensino, os quais tornam-se mais significativos
e atrativos, de modo que, enquanto professores que possuem
visões mais tradicional do ensino utilizam as tecnologias como
reforço do mero repasse de informações, aqueles que têm pontos de vista mais críticos da relação entre ensino e aprendizagem, usam as tecnologias mais no intuito de promoção da
autonomia, da colaboração por parte dos alunos e de atividades construtivas (COLL; MAURI; ONRUBIA, 2010). Visto a premência tanto do ensino da leitura e estratégias leitoras quanto
do uso das novas tecnologias como suporte, vemos que parece
muito importante essa relação, ainda mais que a possibilidade
de integração das estratégias durante a leitura (SOLÉ, 1998)
podem atuar também diante dos textos digitais.
Como Mattar (2010) sugere, a aprendizagem pode tornar-se mais lúdica e significativa através de sua mediação pela
tecnologia. Assim, O ensino de leitura, realizado por meio da
concepção de linguagem como prática social historicamente situada, pode favorecer a formação de autonomia e capacidade
autossuficiente do leitor diante das diversidades de textos, seja
ele digital ou impresso, assim como ajuda a proporcionar certa
abertura, por parte dos alunos, ao aprendizado, de modo que,
nesse processo, não é suficiente que nos limitarmos a práticas
rígidas de ensino que não poderiam ser ajustadas aos desafios
que as tecnologias impõem ao desenvolvimento da sociedade
contemporânea.
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CAPÍTULO 12
A PERCEPÇÃO AMBIENTAL E A AULA DE
CAMPO COMO SUBSÍDIO PARA UM MELHOR
ENSINO E APRENDIZAGEM DE
GEOGRAFIA NO ENSINO MÉDIO
Francisco Assis Aquino Bezerra Filho1
1 INTRODUÇÃO
A Geografia é uma ciência que apresenta importante papel no cenário acadêmico e educacional, tanto por sua perspectiva associada às ciências humanas como por sua interrelação
com as ciências da terra. Compreender as interações e transformações realizadas pela humanidade na natureza não é um
exercício simples, tanto é que se usa dos conceitos de espaço
geográfico, território, paisagem, lugar e outros mais buscando
melhor interpretar e descrever tais interações e alterações sociais e ambientais.
Como se sabe não é tarefa fácil no cenário acadêmico,
muito menos no chão de escola possibilitar que os discentes alcancem um olhar geográfico apurado para as diversas realidades e situações-problemas existentes na superfície terrestre. As
dificuldades apresentadas no ensino escolar de nível médio, em
1
Mestre em Geografia pela Universidade Estadual do Ceará (UECE) pelo Programa de PósGraduação em Geografia (PROPGGEO). Professor da rede estadual de educação do estado do Ceará.
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sua grande maioria, estão associadas aos estudos do ano inicial
do ensino médio – 1ª série 2. Tal cenário se dá principalmente ao fato de os componentes curriculares estarem voltados a
análise física e ambiental presente no planeta Terra (geologia,
geomorfologia, pedologia, climatologia, hidrografia e fitogeografia). Ensino e aprendizagem de componentes que já foram
realizados, porém, em sua maioria, de modo introdutório e na
fase inicial do ensino fundamental II – deixando assim uma
grande lacuna temporal até ser aprofundado no ensino médio.
É com base no contexto supracitado que reforço a importância da geografia escolar obter como subsídio a prática
de aulas de campo e estudos associados à percepção ambiental
com o estudantes ao longo das três séries ensino médio, com
o objetivo de garantir um melhor e efetivo processo de ensino
e aprendizagem, bem como uma interação mais significativa
entre os conceitos pertinentes aos aspectos sociais e ambientais inerentes a ciência geográfica. Todavia, ampliando também
para a interação interdisciplinar.
A elaboração e aplicação de aula de campo acaba por proporcionar uma maior compreensão de conceitos e estudos teóricos realizados em sala de aula, não esquecendo de mencionar
que possibilita ao aluno uma experiência diferente da vivida no
cotidiano - dentro da sala de aula e do ambiente institucional da
escola. Por outro lado, proporciona ao professor e aos gestores
escolares uma maior responsabilidade, atenção, engajamento,
participação e, se necessário, uma intervenção colaborativa ao
planejamento escolar na realização da atividade de campo.
Já os estudos associados ao conceito da Percepção Am2
Até o prezado momento da escrita deste artigo (2021), pois a partir de 2022 a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) e seu conjunto de transformações no ensino médio não tornará fixo o
ensino dos componentes curriculares para cada uma das três séries do ensino médio.
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biental têm conquistado papel cada vez mais importante nas
distintas ciências que estuda a natureza - e sua gama de recursos naturais, serviços ecossistêmicos e impactos ambientais -,
tendo como exemplos as Engenharias, a Geografia, a Biologia,
a Psicologia, a Arquitetura, as Políticas Públicas, a Gestão e Ciências Ambientais e outras (KUHNEN e HIGUCHI, 2011; GUNTHER e ROZESTRATEN, 1993; FERREIRA, 2006; TUAN 1976,
1980; MELAZO, 2005; FERNANDES, 2008; RODRIGUES et. al.,
2012).
A análise e o presente estudo apreenderam-se ao contexto do ensino médio, mas especificamente, em duas realidades
do estado do Ceará – em uma escola da capital cearense, Fortaleza, e outra com duas escolas no município de Itarema, em seu
distrito-sede. O conceito de zona costeira foi temática abordada
tanto na prática da aula de campo como para com análise da
percepção ambiental com os alunos do ensino médio.
Torna-se válido elucidar que o presente artigo é produto
da labor docente (em sala de aula) com a realização da aula de
campo na EEM Parque Presidente Vargas - situada em Fortaleza. Entretanto, o mesmo artigo é fruto de pesquisa acadêmica
através do mestrado em Geografia com a dissertação intitulada
“Sistemas estuarinos de Torrões e Porto dos Barcos, Itarema
(Ceará, Brasil): um olhar a partir da percepção ambiental”3.
Com relação aos resultados, a atividade da aula de campo trouxe significativas experiências tanto para o docente, mas
principalmente para os estudantes da 1ª série da EEFM Parque
Presidente Vargas - haja visto que perceberam a complexidade
e variedade de estudos que envolve a zona costeira, em especial
3
Dissertação defendida no Programa de Pós-Graduação em Geografia (PROPGEO) da
Universidade Estadual do Ceará (UECE). Disponível em: <https://siduece.uece.br/siduece/
trabalhoAcademicoPublico.jsf?id=82982>. Acesso em: 14. set. 2021.
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nessa zona existente na capital cearense.
No tocante a aula de campo, a mesma proposta metodológica foi realizada quatro vezes, em distintos anos entre 2017
e 2019, sempre realizadas com as turmas da etapa inicial do
ensino médio que lecionei durante o presente recorte temporal.
Referente a análise da percepção ambiental dos estudantes das escolas no distrito sede do município de Itarema - EEMTI
Liceu de Itarema e EEM Luzia Araújo Barros – foi possível a realização do Diagrama de Venn por parte dos próprios estudantes enquanto metodologia para compreender o envolvimento
da sociedade itaremense com sua respectiva zona costeira.

2 METODOLOGIA
A presente pesquisa se desenvolveu a partir do estudo
da percepção ambiental com os estudantes na EEMTI Liceu de
Itarema e na EEM Luzia Araújo Barros (Figura 1), em outubro
de 2016, mas também a partir da realização da aula de campo
através da disciplina de Geografia com alunos da EEFM Parque
Presidente Vargas, entre 2017 e 2019.
A avaliação da percepção ambiental com os discentes das
escolas de Itarema (com turmas de 1ª, 2ª e 3ª série do ensino
médio) se desenvolveu a partir da aplicação do Diagrama de
Venn. Porém, antes de atingir esse procedimento, o professor-pesquisador realizou duas campanhas de pesquisa de campo
na zona costeira do município de Itarema, em 2016, com o fim
de identificar as características socioambientais (fisiográficas,
geossistêmicas e socioeconômicas) existentes associadas aos
diversos sistemas ambientais – planície fluvial, planície fluvioEditora Via Dourada
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marinha, planícies lagunares, dunas fixas e móveis, faixas de
praia, barreiras costeiras e plataformas de abrasão.
Figura 1 - Mapa do estudo sobre a percepção ambiental com a EEMTI Liceu
de Itarema e EM Luzia Araújo Barros

Fonte: Elaborado pelo autor (2021).

Referente a aula de campo planejada, a proposta metodológica foi realizada quatro vezes, todas tendo como público-alvo os estudantes da 1ª série do ensino médio dentro do
recorte temporal de 2017 a 2019. As duas primeiras aplicações
das aulas de campo ocorreram em 2017 (a primeira em maio e
a segunda em outubro). A terceira aplicação se deu em maio de
2018 e a última em agosto de 2019. O projeto da aula de campo
apresentado para a gestão escolar da EEFM Parque Presidente
Vargas ficou intitulado como “Fortaleza de oeste a leste: Um
olhar geográfico sobre a cidade (e as paisagens)”.
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Figura 2 - Roteiro da aula de campo realizada na EEFM Parque Presidente
Vargas

Fonte: Adaptado pelo autor a partir do Google Maps (2021).

Ao ser realizada, a aula de campo teve por objetivo fazer
com que os discentes apreendessem e entendessem as contradições existentes no processo de desenvolvimento da metrópole de Fortaleza, levando em consideração a relação estabelecida
entre a natureza e sociedade, principalmente construídas pelas
relações de trabalho – este enquanto grande fruto e relação das
transformações humanas no espaço geográfico. Apesar de não
se encontrar bem explícito no objetivo, toda a aula de campo foi
construída de modo a proporcionar a discussão e o pensamento
sobre a zona costeira e suas dinâmicas naturais e sociais – aspectos inseridos fundamentalmente, até então, nos conteúdos
programados e no livro didático da 1ª série do ensino médio.
O roteiro de campo (Figura 2) foi realizado de maneira
a proporcionar seis paradas em pontos estratégicos: ponto 1 –
Barra do Ceará; ponto 2 – Praça do Passeio Público; ponto 3 –
Editora Via Dourada

Francisco Assis Aquino Bezerra Filho | 233

Ponte dos Ingleses e/ou Espigão da João Cordeiro (Praia de Iracema); ponto 4 – Ponte da Sabiaguaba (estuário do Rio Cocó);
ponto 5 – Ponte sobre o estuário do Rio Pacoti (Av. Caminho do
Sol – CE 025); ponto 6 – Porto das Dunas (Aquiraz – CE).
Nas aulas de campo ocorridas em 2017 e 2018, a atividade
não teve a proposta de validação enquanto uma das avaliações
(parcial ou bimestral). A participação do trabalho de campo só
foi utilizada como ponto somativo para a média bimestral em
2017 e 2018 – tendo em vista avaliar não somente o envolvimento e desenvolvimento cognitivo dos discentes, mas também o comportamento durante a atividade. Entretanto, no ano
de 2019, a aula de campo assumiu o caráter de avaliação parcial
mediante a participação da atividade e, posteriormente, com a
elaboração de um relatório de campo contendo as discussões
e questionamentos realizados nas seis paradas estratégicas do
trabalho de campo. A proposta do relatório foi desenvolvida
para favorecer e potencializar o trabalho em equipe entre os
alunos participantes de mesma turma.

2.1 ZONA COSTEIRA
A zona costeira corresponde a uma porção do planeta
terra um tanto complexa, apresentando alta mutabilidade e
elevada dinamicidade em seus ambientes. Encontra-se sujeita à
processos geológicos, químicos, físicos e biológicos, que quando alterados - tanto pela dinâmica natural quanto pelas forças
socioeconômica - fazem os ambientes contidos nessa zona sentir as consequências naturais e sociais adversas e, portanto, as
atividades que decorrem em suas bacias hidrográficas (Dias et.
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al., 2008).
Essas porções territoriais de interseção entre os sistemas
fluviais (e seus estuários), a linha de costa e os sistemas marinhos – a zona costeira (ZC) – desde as últimas décadas do
século XX até o atual momento passou a ser área preferida,
de referência e especulada para atividades comerciais, moradias, lazer, turismo e outras atividades em território brasileiro.
Desse modo, o nosso litoral se tornou mais sujeito ao enfrentamento de grandes pressões que, em determinadas condições
ambientais, conduziram a situações de acentuadas preocupações, podendo alcançar estados críticos quando consideramos e
evidenciamos os impactos e degradações proveniente das mudanças climáticas (Dias et. al., 2008).
A Zona Costeira abriga um mosaico de ecossistemas de alta
relevância ambiental, cuja diversidade é marcada pela transição de ambientes terrestres e marinhos, com interações
que lhe conferem um caráter de fragilidade e que requerem, por isso, atenção especial do poder público, conforme
demonstra sua inserção na Constituição brasileira como
área de patrimônio nacional. (PNGC II, 1997, p.2.).

A zona costeira é a porção do espaço geográfico marcado pela interação do ar (atmosfera), do mar (hidrosfera) e da
terra (litosfera), incluindo seus recursos ambientais – com seus
serviços ecossistêmicos –, fatores bióticos e abióticos, além da
ação humana (estes últimos compondo a biosfera). Essa porção
do espaço geográfico abrange faixa marítima – se estendendo
mar afora por 12 milhas marítimas – e faixa terrestre – corresEditora Via Dourada
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pondente ao continente, sendo formada pelos municípios que
sofrem influência direta dos fenômenos ocorrentes na zona
costeira (CEARÁ, 2006; MMA, 1997). Os estudos que envolveram a atividade de campo e ao estudo da percepção ambiental
com os estudantes do ensino médio apresentaram maiores interconexões com a parcela da ZC da faixa terrestre.

2.2 PERCEPÇÃO AMBIENTAL
A percepção ambiental (PA) tem correspondido como
uma ferramenta alternativa e oportuna, tanto no que dizer respeito em aspectos teórico-metodológicos como educacionais
- de maneira holística, transversal e ambiental -, assim auxiliando na compreensão de como o ambiente (e seus conjuntos dinâmicos de paisagens, formas, processos e conteúdo) são
percebidos por grupos sociais (BEZERRA FILHO, PINHEIRO e
PESSOA, 2019).
A PA pode auxiliar como instrumento ou ferramenta (Mani-Peres et al., 2016) para o planejamento ambiental da zona
costeira, ou até mesmo colaborar disponibilizando informações
importantes para as Avaliações de Impactos Ambientais e Estudos de Impactos Ambientais (BEZERRA FILHO, 2017).
De acordo com Carvalho, Silva e Carvalho (2012), Faggionato entende que há trabalhos em percepção ambiental que
buscam ir para além do entendimento sobre o que o indivíduo
percebe, chegando a promover a sensibilização, assim como o
desenvolvimento do sistema de percepção e compreensão do
ambiente. Faggionato compreende que cada ser humano enquanto indivíduo “percebe, reage e responde diferentemente
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frente às ações sobre o meio. As respostas ou manifestações
são, portanto, resultado das percepções, dos processos cognitivos, julgamentos e expectativas de cada indivíduo” (FAGGIONATO, 2011, apud CARVALHO, SILVA e CARVALHO, 2012, p.3).
Whyte (1977) considera que os projetos e programas que
pesquisam a percepção ambiental acabam por contribuir para
a utilização de modo mais racional dos recursos naturais – de
maneira a possibilitar a participação da comunidade (e seus
atores sociais) no desenvolvimento e planejamento regional.
Assim, tais projetos e programas acabam gerando o registro e
preservação das percepções e dos sistemas de conhecimento do
ambiente.
É oportuno evidenciar os estudos e pensamento de Tuan
(1976; 1980), no qual a PA pode se diferenciar mediante um
conjunto de fatores ambientais (valores e significados, historicidade e evolução do ambiente) e humanos (atitudes, culturas,
visões de mundo, topofilias).
Na presente pesquisa, considerou-se que a percepção
ambiental pode ser utilizada para avaliar a degradação ambiental de uma área, como o fez Ferreira (2001) ao avaliar a degradação ambiental de um recorte espacial na Bacia do Limoeiro
(SP). Todavia, não se adotou o estudo no campo da especulação
ambiental e imobiliária. Realizou-se uma avaliação com o público-alvo das escolas de Itarema sobre os atores sociais que se
encontram em busca ou afastados de soluções para os impactos
ambientais costeiros – seja nas condições físicas da paisagem,
seja com o uso e ocupação do relevo perante as atividades socioeconômicas instaladas.
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2.3 DIAGRAMA DE VENN
O Diagrama de Venn (Figura 3) condiz a um instrumento utilizado no final da primeira etapa do Diagnóstico Participativo Rural (Verdejo, 2006). Esse diagrama foi adaptado e
aplicado enquanto uma das oficinas participativas realizadas
com os estudantes da EEMTI Liceu de Itarema e da EEM Luzia
Araújo Barros, diferenciando-se principalmente por ser executado quando já se alcança um maior nível de confiabilidade com
a comunidade, neste caso, com os discentes. Foi através desse
instrumento metodológico que se conseguiu compreender, em
parte, a percepção ambiental do público-alvo em relação ao
uso, interação, envolvimento e preservação da zona costeira no
município de Itarema, em especial nas localidades de Guajirú,
Porto dos Barcos e Torrões.
Os diagramas permitem analisar de maneira acessível todos os aspectos complexos e inter-relacionados. Podem ser
visualizadas tanto as relações causa-efeito (com a árvore de
problemas), como a intensidade e importância das relações
institucionais (diagrama de Venn), comerciais ou de produção (fluxogramas de comércio e produção). (VERDEJO,2006, p.35.)

Segue na proxima página a figura 3 com o Diagrama de
Venn (ou de Torta). Fonte Vedejo (2006).
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Figura 3 - Diagrama de Venn (ou de Torta)

Fonte: Verdejo (2006).

		
Também denominado de Diagrama de tortas, possibilita
informar as instituições que têm menos relações com a comunidade, sendo estas desenhadas mais distante do círculo central, e as que têm relações mais achegadas são desenhadas próximas do círculo contido no centro do diagrama. De tal maneira
que,
identifica os grupos organizados da comunidade e as
relações que estes têm entre si e com outras instituições
locais e regionais fora da comunidade. [tendo como objetivo] colocar em evidência as relações que se estabelecem
entre os membros da comunidade e as instituições para
Editora Via Dourada
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reconhecer a importância destes fatores nos processos de
decisão e desenvolvimento comunitário. (VERDEJO, 2006,
p. 37, grifo nosso.).

O Diagrama de Venn - instrumento realizado nas oficinas participativas com os estudantes de Itarema - foi adaptado
a partir da obra Facilitando Oficinas, de Honsberger e George
(1997), e tendo como principal objetivo apreender o conhecimento e os valores a respeito da percepção do grupo avaliado.

2.4 A AULA DE CAMPO NO ENSINO E APRENDIZAGEM DE GEOGRAFIA
É pensando em estratégias que favoreçam na aprendizagem dos estudos geográficos - seja na educação básica ou
nas instituições de ensino superior (IES) -, que Santos e Buriti
(2020) reforçam a aula de campo como um dos meios favoráveis no processo de ensino e aprendizagem. Assim “É fundamental desenvolver metodologias que propiciem aos alunos a
maior aproximação possível com os assuntos estudados, seja
no âmbito da geomorfologia, ou de qualquer outro componente curricular.” (SANTOS e BURITI, 2020, p. 181).
Cordeiro e Oliveira (2011) compreendem a aula de campo enquanto um processo metodológico de ensino que envolve
distintas aplicações envolvendo o docente e os discente, uma
vez que: a) corrobora com uma relação e conexão mais aprofundada entre os estudos teóricos (em sala de aula) e realidade analisada (e visitada) em campo, por meio da verificação
das verdades terrestres e suas distintas configurações na paiSérie Saberes e fazeres da educação: volume 19
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sagem; b) possibilita uma maior interação entre o professor,
os estudantes e a temática observada em campo; c) colabora
ao ampliar ou desenvolver competências e habilidades nesses
mesmos estudantes através de procedimentos de identificação,
comparação e correlação entre a realidade analisada em campo
e o cotidiano, este último estando associado ao lugar, a realidade de mundo vivida e sentida na escola, em casa, no bairro etc.
Ao se tratar das questões socioambientais presentes no
espaço geográfico, Castellar (2010) deixa evidente que as trilhas ecológicas surgem como uma ferramenta nos novos campos do conhecimento, cuja utilização dessas ferramentas pode
proporcionar melhorias e potencializar a relação sempre estudada pela Geografia – a relação sociedade e natureza. Da mesma forma, podemos aferir que as trilhas ecológicas bem como
as aulas de campo têm o objetivo – educacional e didático – de
buscar o novo e compreender o desconhecido do aprendizado,
assim como suas respectivas importâncias da conservação natural dos ecossistemas (CASTELLAR, 2010).
Mesmo que, de acordo com Cordeiro e Oliveira (2011),
a prática de aula de campo seja uma metodologia que contribui para uma melhor compreensão dos conteúdos, assuntos e
temáticas abordadas pela ciência geográfica, torna-se importante também considerar que “Levando em conta a realidade
financeira das universidades e escolas públicas do Brasil, muitas vezes é difícil a realização de uma aula de campo para um
local que exija um transporte para a locomoção dos discentes.”
(SANTOS e BURITI, 2021, p.183). Por isso, recomenda-se ao
professor responsável: i) um planejamento da aula de campo,
de preferência procurando usar de trajetos e pontos de paradas
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que já obtenha o conhecimento prévio da realidade geográfica a qual conduzirá os discentes; ii) explorar o conhecimento
de áreas ou fatos que favoreça com a realidade financeira do
grupo de estudantes.
É indispensável reconhecer a aula de campo como um
processo investigativo para quem ensina e quem aprende, não
apenas como mais uma aula – mas sim como uma pesquisa de
campo (Suertegaray, 2002). Fazendo referência aos textos de
Ariovaldo Umbelino de Oliveira, Bernard Kaiser, Jean Tricart e
Yves Lacoste, escritos nas décadas de 1970 e 1980, Suertegaray
(2002) ao abordar sobre o trabalho de campo para o geógrafo,
desperta-nos para o compromisso com as comunidades envolvidas e a divulgação dos resultados. Estar em uma atividade de
campo é pesquisar, ou seja:
“é responder questões, responder perguntas. [...] [é buscarmos] respostas para nossas dúvida em relação ao mundo e a nós neste mundo. O processo de pesquisa/investigação é, também, um processo de auto-conhecimento, ou
seja, o reconhecimento de nós no mundo.” (SUERTEGARAY, 2002, p.1-2.).

A aula de campo e seu conjunto de práticas investigatórias pode ser analisada com base em distintos métodos – positivista, neopositivista, dialético, fenomenológico. Destaca-se
aqui a interpretação da pesquisa de campo com base na compreensão dialética e fenomenológica, onde para a dialética a
pesquisa de campo é o conhecimento feito através da vivência
em transformação e pesquisar implica reconhecer para intervir
Série Saberes e fazeres da educação: volume 19
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(Suertegaray, 2002). Já para a forma de compreensão fenomenológica, o campo é a realidade expressa das diversas leituras
do mundo (Suertegaray, op. cit.). “É o lugar (da observação e
da sistematização) do olhar do outro” (SUERTEGARAY, 2002,
p.2), assim não tendo a característica de segregar o sujeito e o
objeto – questionando assim ao método positivista de pensar a
pesquisa de campo.

3 RESUTADOS
O projeto da aula de campo “Fortaleza de oeste a leste:
Um olhar geográfico sobre a cidade (e as paisagens)” obteve
significativos resultados, tanto que depois do seu desenvolvimento no ano de 2017, foi reaplicada nos anos de 2018 e 2019
na mesma instituição de ensino. A pesquisa de campo trouxe
um fator motivacional a mais para os jovens estudantes da 1ª
série do ensino médio em descobrir novas realidades do espaço
geográfico na zona costeira de Fortaleza, bem como em expandir os olhares para a cidade de Fortaleza e a vida que a circunda
e movimenta. As turmas de mesma série que foram formadas
nos anos letivos conseguintes, logo que tomavam conhecimento da aula de campo realizada no ano anterior, ficavam estimuladas a querer e cobrar o professor de Geografia e os gestores
escolares para a realização da atividade para com a sua turma.
Em 2017 foram realizadas duas aplicações da aula de
campo, isso se deu devido a uma maior concentração no quantitativo de turmas de 1ª série de ensino médio na EEFM Parque
Presidente Vargas e, consequentemente, de alunos – requerendo um maior planejamento e avaliação entre o professor de
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geografia, os estagiários de geografia e os gestores escolares
para gerir uma média 80 alunos que se inscreveram para participar da atividade escolar. Em contrapartida, nesse mesmo
ano ocorreu a participação de dois estagiários no planejamento
da atividade de campo - graduandos do curso de licenciatura
em Geografia da Universidade Estadual do Ceará (UECE), ambos realizando as práticas intrínsecas as disciplinas de Estágio
Supervisionado (I e II). Obteve-se ainda a colaboração de um
professor de Educação Física para auxiliar na gestão do grupo
de alunos na aula de campo de maio de 2017, assim como de
um professor de Sociologia em outubro de 2017.
Em maio de 2018, a aula de campo contou com a participação de mais um professor de Geografia - que nas atividades
de campo de 2017 havia participado, até então, como estagiário
das disciplina de estágios supracitadas. Além da participação
de uma estagiária da disciplina de Estágio Supervisionado I da
UECE. Nessa aula de campo foi possível conseguir a participação de um dos coordenadores da EEFM Parque Presidente para
auxiliar na gestão do grupo de alunos.
Na última aplicação da aula de campo, em 2019, além
do professor da disciplina de Geografia e dos estudantes da 1ª
série do ensino médio, foi possível contar com a colaboração
de outra estagiária – naquele período cursando a disciplina de
Estágio Supervisionado II na UECE – e do mesmo coordenador
escolar que participou da atividade de campo em 2018.
O coordenador que participou e auxiliou na gestão dos
grupos de discentes em 2018 e 2019, traz um relato avaliativo
rico de detalhes sobre a prática da aula e estudo de campo:
As aulas de campo da disciplina de Geografia do profesSérie Saberes e fazeres da educação: volume 19
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sor Assis foram de fundamental importância no processo
de ensino-aprendizagem dos alunos. É sempre bem-vinda
a oportunidade de relacionar teoria e prática em qualquer
componente curricular, e se essa possibilidade puder ocorrer fora da sala de aula convencional, é com certeza algo
que os alunos só têm a ganhar. A gestão escolar sempre
apoiou iniciativas dessa natureza, e como testemunha
ocular pude notar a riqueza dessa metodologia, pois muitos
desses alunos em sua maioria são jovens de periferia, eles
têm normalmente uma maior dificuldade em visitar alguns
locais específicos da grande Fortaleza devido à distância e
condições financeiras. Sendo assim, tal aprendizado advindo dessa experiência foi com certeza único e marcante. (Relato do coordenador escolar da EEFM Parque Presidente
Vargas sobre sua participação na aula de campo, em 15 de
setembro de 2021).

O roteiro de campo (com suas seis paradas estratégicas para o processo de diálogo e ensino) evidencia o forte
vínculo que a aula de campo estabeleceu com o estudo da zona
costeira de Fortaleza, mas também chegando ao limite com o
município de Caucaia - a oeste da capital cearense – na primeira parada e abordando um pouco do município de Aquiraz - a
leste da capital – na última parada.
No ponto da primeira parada, na Barra do Ceará (Figura 4A), abordou-se os aspectos físicos presente na planície
litorânea e na planície fluvial do Rio Ceará (geomorfológico; hidrológico; fitogeográfico; hidroclimático), bem como elencou-se alguns aspectos sobre a geologia dos Escudos Cristalinos
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perceptíveis no segundo plano da paisagem no sentido praia-sertão da referida parada. Sobre a ótica social, analisou-se a
organização socioespacial, as atividades de uso e ocupação no
entorno da realidade, assim como foi relatado a importância
histórica (desde o século XVII) daquele ponto da cidade próximo ao Morro Santiago e ao Marco Zero de Fortaleza.
Figura 4 - Paradas estratégicas realizadas na aula de campo (2017, 2018 e
2019)

Fonte: Elaborado pelo autor (2021).

Durante a segunda parada (Figura 4B), na Praça do Passeio Público, analisou-se os aspectos históricos do centro comercial de Fortaleza e sua proximidade com a zona costeira, foi
realizado um exercício de tentar pensar o significado e a simbologia das praças no passado mais distante – em meados do
séc. XIX e do séc. XX. Averiguou-se as instalações construídas
Série Saberes e fazeres da educação: volume 19
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no entorno da praça (Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza,
10ª Região Militar e a Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção,
Ponte dos Ingleses, Mercado Central, a Catedral Metropolitana
de Fortaleza), assim como porque também o ponto de parada é
conhecido como Praça dos Mártires.
Com a terceira parada (Figura 4C), na Ponte dos Ingleses e/ou Espigão da João Cordeiro, discutiu-se sobre os processos de zonação de marés, formação das ondas, a influência
dos ventos alísios, o fenômeno da maritimidade, a progradação
e erosão costeira (características e consequências). Nessa parada ficou evidente os impactos (positivos e negativos) derivados do crescimento econômico, comercial, industrial para a
zona costeira, bem como os avanços do turismo e o processo
de segregação socioespacial presente na cidade (e no litoral)
de Fortaleza. Fez-se uma comparação entre descentralidades
(com centro histórico de Fortaleza) e novas centralidades (com
bairros, como: Meireles, Aldeota e Cocó. Por último). Tratou-se
de explanar sobre a construção dos espigões e molhes (quebra-mar) entre o Porto do Mucuripe e a Barra do Ceará e suas
consequências adversas na planície litorânea.
Na quarta parada (Ponte da Sabiaguaba) foi possível se
deslocar até o estuário do Rio Cocó e abordar sobre a planície
fluviomarinha, suas características geoambientais e as condições propicias para a formação dos manguezais (e sua importância), explanou-se também sobre as margens de sedimentação e de erosão do Rio Cocó, bem como as formações de barreiras costeiras na foz do mesmo rio. Discutiu-se sobre a construção e pavimentação da rodovia CE – 010 e suas implicações
no processo costeiro do transporte sedimentar - no fluxo de
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matéria e energia - das dunas em direção ao leito do rio Cocó e
sua planície fluviomarinha.
A quinta parada (Figura 4D), nas dunas costeiras ao lado
da ponte sobre o estuário do Rio Pacoti (Av. Caminho do Sol –
rodovia CE025), tratou-se mais uma vez dos aspectos físicos (no
caso, sobre algumas particularidades morfológicas, hidrográficas do Rio Pacoti), não esquecendo de apontar e enfatizar a importância das áreas de apicum e salgado – presentes na planície
fluviomarinha. Apontou-se a formação de bancos arenosos na
porção final (e estuarina) do Rio Pacoti, associando tal processo
com alta sedimentação no curso final do rio, bem como com o
by pass (transpasse costeiro) do sedimentos das dunas em direção ao leito do rio, que por sua vez, acaba chegando na foz do
rio Pacoti e voltando para o sistema praial. Abordou-se ainda
sobre a ação humana, de modo mais específico, sobre a especulação imobiliária e o adensamento da construção residencial
em áreas que sobrecarregam os sistemas ambientais costeiros
e suas consequências. Por fim, assinalou-se sobre a formação
geológica do Morro Caruru.
A última parada, no Porto das Dunas (Aquiraz – CE),
antes de encerrar a aula de campo, tratou-se da especulação
imobiliária sobre a zona costeira dessa área que também têm
sofrido forte instalações imobiliárias – em especial, com as denominadas segundas residências, nas últimas duas décadas.
Não esqueceu-se de analisar os processos de especulação imobiliária, loteamentos de terrenos, instalações residenciais e de
resorts, duplicação da rodovia CE025 na zona costeira de Aquiraz bem como as pressões sobre os sistemas ambientais e os
serviços ecossistêmicos costeiros.
Série Saberes e fazeres da educação: volume 19
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Em relação as implicações alcançadas com a pesquisa da
percepção ambiental com os estudantes das escolas de ensino
médio de Itarema - na EEM Luzia Araújo Barros e na EEMTI
Liceu de Itarema (Figura 5) -, os mesmos foram protagonistas
em diagnosticar a zona costeira de Itarema, com ênfase para as
localidades da Praia do Guajirú, Porto dos Barcos e Torrões.
Figura 5 - Aluna de escola de Itarema descrevendo a percepção ambiental (valores, significados, pensamentos e atitudes) da turma sobre a zona
costeira de Itarema

Fonte: Elaborado pelo autor (2016).

Através da aplicação do Diagrama de Torta, detectou-se que a relação entre os aspectos naturais e a conservação
de suas propriedades a modo de preservar o ambiente costeiro
se dá de modo fragmentado e com destaque para algumas partes (órgãos e instituições da sociedade) em detrimento de outras. Os discentes (Figura 6) consideraram que são as escolas, a
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Marinha do Brasil, a Fábrica A.M.C (de sacolas - recicláveis) e o
projeto Tamar (quando em funcionamento de suas atividades
rotineiras) são os que se encontram em relação mais próxima
(e direta) com as discussões e engajamento perante a perspectiva ambiental. Entre os atores mais distante dessas discussões
e engajamento, os estudantes destacaram como os agentes e
setores intermediários no diagrama: a) a igreja – representando as atividades, práticas e ações religiosas – que segundo os
estudantes, já esteve mais presente para com as problemáticas
ambientais em Itarema, em outros tempos; b) a prefeitura; c) a
câmara municipal; d) o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
(IBAMA); e) as universidades e faculdades (Figura 6).
Figura 6 - Diagrama de Venn realizado pelos alunos das escolas de Itarema
em pesquisa (A) e sua materialização educativa a partir dos dados obtidos
com o público-alvo (B)

Fonte: Elaborado pelo autor (2016).

Nesse Diagrama (Figura 6), as colônias de pescadores e
a Secretaria do Meio Ambiente de Itarema (SMAI), em especial
estes primeiros atores, nem estão tão próximos como deveriam
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se encontrar, mas também com base na percepção ambiental
dos alunos participantes os pescadores e a SMAI não estão tanto distantes das questões pertinentes aos ambientais costeiros.
Para os participantes do instrumento aplicado, os pescadores
não se encontram muito afastado das questões que condizem
aos ambientes anteriormente referidos – em especial, nas praias
e estuários. Assim, foram apresentados numa posição político
ambiental intermediária.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Agradeço aos professores da EEFM Parque Presidente
Vargas que colaboraram com a aula de campo de Geografia nos
distintos anos. Do mesmo modo sou grato pela colaboração
dada pelos estagiários, que durante parte de sua formação acadêmica na referida escola, participaram diretamente do planejamento e aplicabilidade da aula de campo nos distintos anos.
Do mesmo modo, a gestão escolar que apoiou e oportunizou a
atividade.
É importante ainda agradecer aos gestores das escolas de
Itarema (EEMTI Liceu de Itarema e EEM Luzia Araújo Barros)
que ao longo de 2016 e 2017 possibilitaram a realização da pesquisa sobre a percepção ambiental dos estudantes. Bem como,
agradeço a participação dos professores orientadores, graduandos e pós-graduandos do PROPGEO/UECE que auxiliaram
na aplicação do instrumento Diagrama de Venn.
Por fim, que tais metodologias aqui apresentadas possam ser pensadas, planejadas e aplicadas em outras realidades
educacionais, assim como possam ser replicadas na próprias
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escolas já envolvidas – sempre tendo como intencionalidade a formação integral dos estudantes e processos de ensino
e aprendizagem qualitativos e que proporcionem experiências
diferenciadas na realidade de mundo dos estudantes.
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SABERES E FAZERES
DA EDUCAÇÃO

CAPÍTULO 13
A UTILIZAÇÃO DA LOUSA DIGITAL EM SALA DE
AULA COMO RECURSO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO: EXPERIÊNCIAS NO 5º ANO DE UMA
ESCOLA MUNICIPAL DE FORTALEZA
Luciano Lima de Oliveira1
1 INTRODUÇÃO
Para Martins (2003) a era da informática oferece novas
oportunidades para as pessoas realizarem suas ações em contextos diferentes, com tecnologias distintas, configurando novos caminhos para se interagir, e aumentar sua constante compreensão sobre o mundo e a cultura. Elas modificam o modo de
se relacionar das pessoas, de investir, de ir ao banco, de fazer
compras.
Estas tecnologias adquiriram uma significativa importância no dia a dia dos indivíduos, automatizando e provocando uma maior agilidade nas ações e no mercado atual, também influenciando decididamente na relação espaço e tempo
englobando desde as ações mais simples do dia a dia até as
mais complexas necessidades atuais em todos os âmbitos da
sociedade.
1
Professor da Rede Estadual e Municipal de Ensino. Doutorando em Ciências da Educação.
Mestre em Ciências da Educação. Graduado em Letras e Especialista em Língua Portuguesa e Literatura
Brasileira (UECE)
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Para Simão Neto (2007) a escola aprenderia com esses
novos meios comunicativos e faria uso de modelos educacionais, que constituíssem de forma descentralizada, participativa,
colaborativa, mediadas por diversos estímulos e que permite o
acesso amplo às informações, produções e à livre circulação de
ideias. Os dicentes de hoje resistem às antigas aulas expositivas,
pobres de interação e com pouco estímulo. Vem à escola com
a expectativa de terem o mesmo nível de inclusão das mídias
com as quais já estão habituados fora dela.
Mediante essas informações, a lousa digita aparece como
um recurso capaz de apresentar os conteúdos escolares de maneira participativa e visual. Todos os seus programas são acessados de maneira digital.
A primeira lousa digital foi criada no ano de 1991, por
Davi Martins, dono na empresa Smart Technologies, com o
nome de SmartBoard (TOYAMA, 2008). No Reino Unido, grande parte das escolas possui lousas digitais em suas salas de aula.
A percentagem de escolas primárias com lousa digital aumentou de 48% em 2003 para 63% em 2004, e em escolas de nível
secundário, de 82% em 2003 para 92% em 2004. No México e
Estados Unidos, este recurso também já tem presença marcante em uma parte das escolas. No Brasil, este recurso começou a
ser utilizado pelas escolas por volta do ano de 2004 (GOMES,
2010).
Sabe-se que a lousa digital foi criada para tornar o ensino
mais interativo, de forma colaborativa e contextualizada, uma
vez que está disponível em diversas salas de aula nas escolas.
Ela possui várias ferramentas que permitem o acesso a materiais digitais e a Internet podendo facilitar o processo de ensino
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utilizando recursos metodológicos, seja em forma de vídeos,
com a exibição de slides, num editor de texto, com links de sites
da internet que achar oportuno e intessante, dando flexibilidade a aula ao criar um caminho de comunicação com assuntos,
que complementarão o conteúdo.
As lousas digitais geralmente são interligadas a um computador por um cabo ou via “wirelles” e a um projetor multimídia chamado de “data show”. Possuem três partes: a lousa, um
computador e um projetor multimídia. Atualmente as lousas
mais modernas já trazem um computador anexo ao seu próprio sistema, todavia ainda se torna indispensável o uso de um
computador agregado para reprodução dos dados.
O docente pode formular apresentações em programas
comuns de computador, como Power Point, por exemplo, e
complementar com links de sites ou imagens e durante sua
aula, e, enquanto mostra o conteúdo planejado, pode acessar a
internet com sua turma. Com a interação dos alunos, esse recurso tecnológico ainda permite a utilização de jogos e atividades interativas. Os alunos podem vir até a lousa e escrever nela
através de uma caneta própria, de um teclado virtual ou com o
próprio dedo, visto que a lousa digital é capaz de entender essas
formas.
Para Gomes (2010), a lousa digital pode ser uma ferramenta tecnológica capaz de favorecer o desenvolvimento das
atividades pedagógicas, uma vez que permite aos docentes e
dicentes interagirem com os conceitos e atividades expostas na
Lousa e com as ferramentas apresentadas por ela.
Segundo Torres (2001) a utilização da lousa digital em
sala de aula agrega os principais recursos midiáticos, que favoEditora Via Dourada

Luciano Lima de Oliveira | 259

recem a criação de aulas mais dinâmicas e interessantes, todavia a metodologia do educador é de fundamental importância,
isto é, a articulação das potencialidades da lousa digital com
sua prática pedagógica, pode potencializar o método planejado,
ou seja, ela precisa encontrar-se envolvida com as atividades
propostas pelo educador e com o projeto pedagógico da escola.
A Lousa Digital faz com que o docente realize melhor o
que fazia com a lousa comum e agregue com mais facilidade o
uso das tecnologias e novos fazeres pedagógicos mais atrativos
e atraentes para os dicentes.
Conforme Nakashima e Amaral (2006) a utilização da
lousa digital em sala de aula pode ajudar na diversificação das
aulas, tendo em vista que a lousa digital fica instalada na própria sala de aula, o educador se sente mais disposto em utilizá-la, diferentemente das aulas ocorridas no laboratório de
informática, em que precisa deslocar-se para um ambiente que
não é o seu.
Outro fator relevante é a sua semelhança com a Lousa
tradicional, com a distinção de ter muitos recursos que podem
dá suporte ao conteúdo abordado pelo professor. Isso vem a
gerar novas perspectivas criativas tanto para o professor, como
para o aluno, principalmente ao utilizarem os materiais disponíveis na galeria de imagens multimídia e arquivos Flash.
Em épocas passadas eram considerados bons professores
aqueles que transcreviam muitos textos na lousa, até completarem as folhas dos cadernos dos alunos, os que terminavam
todos os exercícios dos livros didáticos. O bom professor era
aquele que conseguia reprovar mais alunos. Esses tipos de práticas aconteciam porque esses professores receberam formação
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pelo método tradicional de ensino, ou seja, foram letrados pela
cartilha do ABC, onde o que importava era a memorização das
matérias que iriam cair na prova (avaliação). Seus professores
eram autoritários e não os deixavam interagir no período das
aulas.
A proposta de inclusão da lousa digital na sala de aula é
uma forma de realizar uma mediação entre as atividades desenvolvidas pelo professor e a compreensão e assimilação desse conhecimento pelos estudantes. Ela pode auxiliar no desenvolvimento de práticas inovadoras de ensino-aprendizagem
(NAKASHIMA, 2009).
Apesar de a lousa digital ainda não está presente em todas as escolas, por ter um custo elevado, é importante que os
professores estejam receptivos às novas tecnologias, as quais
não vêm para aumentar o trabalho deles, mas sim para fornecer meios para que a aula se torne mais interativa e os alunos
mais participativos.

2 PERCURSO METODOLÓGICO
2.1 PESQUISA
A pesquisa foi baseada em um estudo de caso sobre o uso
da lousa digital como recurso didático-pedagógico no 5º ano de
uma Escola Municipal de Fortaleza – Ceará.
A abordagem utilizada nesta pesquisa foi predominantemente qualiquantitativa.
Segundo Queiroz (2006) as pesquisas de abordagens
quantitativas e qualitativas são muito importantes, uma vez
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que se completam. Suas dimensões vão além daquilo que se
está investigando, pois é capaz de compreender a complexidade dos estudos no campo das ciências sociais humanas e até
mesmo das ciências naturais.
A pesquisa qualiquantitativa é considerada um método
de estudo que integra análise estatística e investigação dos significados das relações humanas. Isto possibilita melhor compreensão da investigação e ajuda na interpretação dos dados
obtidos (SILVA; MENEZES, 2005).
O desenvolvimento de conceitos teóricos sobre o uso da
lousa digital tem como objetivo traçar uma prática pedagógica
mais eficiente e participativa por parte do professor e aluno,
visando uma integração desse novo recurso tecnológico como
ferramenta necessária no processo de ensino-aprendizagem.
Assim, compreende-se que a abordagem qualiquantitativa foi adequada por facilitar a compreensão e a explicação da
importância da lousa digital como recurso didático-pedagógico
na Escola Municipal pesquisada.

2.2 INSTRUMENTOS DE COLETAS DE DADOS
Os dados empíricos desta pesquisa foram coletados no
mês de agosto de 2018 com quatro professores da escola citada,
lotados no 5º ano do turno da manhã e tarde.
O instrumento de coleta de dados utilizado foi um questionário contendo quatro perguntas abertas sobre o uso da lousa digital para serem respondidas por eles.
Segundo Selltiz (1965) as perguntas abertas são aquelas que permitem liberdade ilimitada de respostas ao inforSérie Saberes e fazeres da educação: volume 19
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mante, uma vez que utiliza a linguagem própria dos participantes da pesquisa. Sua grande vantagem é a sua imparcialidade em relação
aos anseios do pesquisador.
Todavia um ponto negativo desse tipo de instrumento de coleta está no fato de requer do participante uma predisposição
adequada para construção do raciocínio e da escrita. Ademais
é necessário também que ele consiga formatar adequadamente
suas respostas.
Sobre o uso do questionário, explica Rey (2005, p.20)
“que é um instrumento muito utilizado entre as ciências antropossociais associado ao estudo de representações e crenças
conscientes do sujeito diante do qual esse sujeito constrói respostas mediadas por sua intencionalidade.”
Marconi e Lakatos destacam que
junto com o questionário deve-se enviar uma nota ou carta explicando a natureza da pesquisa, sua importância e a
necessidade de obter respostas, tentando despertar o interesse do recebedor para que ele preencha e devolva o questionário dentro de um prazo razoável (MARCONI E LAKATOS, 1999, P.100).

Conforme Chizzotti (2006), o questionário é uma
interlocução planejada, demandando que as questões
apresentem sequência organizada, obedecendo ao tema e aos
objetivos da pesquisa. Esse instrumento precisa apresentar-se
com uma linguagem simples e concisa, a fim de possibilitar
entendimento para o entrevistado, evitando incertezas ou
equívocos. Ainda, é fundamental que as questões sejam
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organizadas de maneira a partir de informações mais simples
para, progressivamente, avançar rumo aos assuntos mais
complexos. Todavia, independentemente de todos esses
cuidados a direcionarem a elaboração do questionário, outro
se configura como sendo fundamental: observar o objetivo
principal a direcionar a proposição do instrumento.
O instrumento em questão foi utilizado com o objetivo
de obter informações que permitem uma melhor analise
relacionada ao objetivo proposto. Na presença do pesquisador, os
professores respondiam às questões constantes do instrumento
de coleta de dados e o devolvia para que assim, selecionasse
e tabulasse as respostas, segundo os critérios de análise e
interpretação do resultado.

3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS
Nesta etapa da pesquisa, foram feitas a apresentação e
a análise dos resultados investigados. Procurou-se apresentar
clareza e fidelidade na apresentação dos dados coletados sempre seguidos de suas respectivas análises. Acrescentando ainda
que se optou por fazer uma análise descritiva, como também
usar gráficos e tabelas para representar os valores percentuais
dos resultados obtidos.
Analisando a Questão 01:
Qual o objetivo do uso da Lousa Digital como recurso
didático-pedagógico?

Série Saberes e fazeres da educação: volume 19

264 | Reflexões e práticas docentes da EEFM Parque Presidente Vargas

Tabela 1 - Objetivo da Lousa Digital como recurso didático-pedagógico Questão 01.

Descrição

Nº de respostas

Percentual

Melhoria na aprendizagem e na qualidade das
aulas

02

50%

Torna as aulas mais dinâmicas

01

25%

Permite acesso a diversos links da internet

01

25%

Total

04

100%

Fonte: Pesquisa direta (2018).

Gráfico 1 - Objetivo da Lousa Digital como recurso didático-pedagógico Questão 01.

Conforme tabela 1 e gráfico 1, dois professores (50%)
deram destaque a melhoria da aprendizagem dos alunos e a
qualidade das aulas; um professor (25%) considerou que esse
recurso torna as aulas mais dinâmicas; um docente (25%) destaca que os recursos digitais da lousa permitem acesso a diversos links da internet.
Mapeando os comentários acima, é notório ressaltar que
o uso da Lousa Digital permite que o professor elabore atividades mais diversificadas e atualizadas em relação aos livros diEditora Via Dourada

Luciano Lima de Oliveira | 265

dáticos já editados, pelo fato de poder acessar links da internet,
como também pelo aluno pode interagir e participar de todo
esse processo. Enfim às aulas se distanciam do modelo tradicional, facilitando a aprendizagem dos alunos.
Na questão 02 foi indagado:
Em sua opinião qual a receptividade dos alunos do 5º
ano com relação à utilização da Lousa Digital na sala de aula?
Tabela 2 - Receptividade dos alunos do 5º ano com relação a utilização da
Lousa Digital na sala de aula - Questão 02.
Descrição

Nº de respostas

Percentual

Permite uma boa visualização dos assuntos
estudados

02

50%

Propicia aulas mais dinâmicas e receptivas

02

50%

Total

04

100%

Fonte: Pesquisa direta (2018).
Gráfico 2 - Receptividade dos alunos do 5º ano com relação a utilização da
Lousa Digital na sala de aula - Questão 02.
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Segundo a tabela 2 e gráfico 2, dois professores (50%)
comentaram que os alunos gostam bastante, pois a visualização
dos assuntos estudados é muito proveitosa pedagogicamente e
o estímulo visual proporciona uma condição de aprendizagem
mais dinâmica. Dois professores (50%) afirmaram que o uso
dessa tecnologia como recurso didático-pedagógico propicia
aulas mais dinâmicas e bem receptivas pelos alunos.
Diante das respostas dos professores, observa-se que a
maioria dos alunos aprova esse recurso, participam mais das
aulas. A Lousa Digital permite uma boa visualização dos conteúdos e contribui para a aquisição do conhecimento dos alunos.
Na Questão 03, perguntou-se:
Na sua prática em sala de aula, quais as dificuldades relacionadas ao uso da Lousa Digital?
Tabela 3 - Dificuldades relacionadas ao uso da Lousa Digital na sala de aula
- Questão 03.
Descrição

Nº de respostas

Percentual

Falta formação continuada para os professores

02

50%

Acesso a internet é de péssima qualidade

01

25%

Sistema operacional ¨Linux¨ usado na escola não
ajuda

01

25%

Total

04

100%

Fonte: Pesquisa direta (2018).
Gráfico 3 - Dificuldades relacionadas ao uso da Lousa Digital na sala de
aula - Questão 03.
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.

Conforme tabela 3 e gráfico 3, dois professores (50%)
reclamam da falta de formação continuada no que diz respeito
ao uso deste recurso e que a maioria dos docentes apresentam
dificuldades relacionadas a falta de habilidades para o uso da
tecnologia. Um professor (25%) sinalizou que o acesso à internet nas escolas públicas é de má qualidade e o sistema operacional ¨Linux¨ não ajuda. Outro docente (25%) apontou que a
constante falta da internet continua sendo o problema maior.
As reflexões mais agravantes descritas pelos professores
em relação às dificuldades encontradas para o uso desse recurso se referem à necessidade de capacitação para novas tecnologias. Portanto é necessário que esse quadro seja revertido, salientando que atualmente a grande maioria dos alunos desde
pequenos já tem contato com diferentes mídias e geralmente
apresentam mais facilidade nos seus manuseios do que seus
próprios professores.
Sobre a Questão 04:
Com relação à utilização da Lousa Digital, os seus objetivos didáticos-pedagógicos foram alcançados?
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Tabela 4 - Objetivos didáticos-pedagógicos alcançados com a utilização da
Lousa Digital - Questão 04.
Descrição

Nº de respostas

Percentual

A maioria das vezes corresponde aos objetivos
esperados

01

25%

Sim, os alunos começaram a interagir e ter mais
atenção

01

25%

Sim, novas tecnologias facilitam a compreensão
dos conteúdos

01

25%

Os objetivos foram alcançados, mas usou a lousa
apenas como Projetor e não conseguiu desenvolver
sua parte interativa

01

25%

Total

04

100%

Fonte: Pesquisa direta (2018).
Gráfico 4 - Objetivos didáticos-pedagógicos alcançados com a utilização da
Lousa Digital - Questão 04.

Informe tabela 4 e gráfico 4, um professor (25%) afirmou que na maioria das vezes os objetivos da aprendizagem
corresponderam mais às expectativas esperadas. Outro profesEditora Via Dourada
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sor (25%) afirmou que percebeu a atenção dos alunos aumentou, que eles começaram a interagir, a conhecer a lousa. Um
terceiro docente (25%) comentou que o uso de novas tecnologias facilita a compreensão dos conteúdos ministrados na sala
de aula. Um quarto professor (25%) disse que seus objetivos
foram alcançados, mas que esse recurso não foi o grande responsável por isso, pois serviu apenas como um projetor multimídia e não conseguiu desenvolver a parte interativa da lousa.
Então, percebe-se que grande parte dos alunos interage
durante as aulas, demonstra maior interesse pelos conteúdos
propostos e a maioria dos objetivos didáticos-pedagógicos são
alcançados.
No entanto, apesar de tudo, o uso dessa ferramenta é
recente na escola pesquisada e existe apenas uma lousa digital
para toda a escola que tem um grande número de alunos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vale destacar que, de acordo com a análise realizada com
os professores do 5º ano da Escola Municipal, foi constatado
que eles reconhecem na lousa digital um instrumento que permite a realização de novas experiências e, quando usada adequadamente, pode ajudar na prática pedagógica junto a seus
alunos, podendo contribuir para que a turma possa interagir
durante o processo de ensino aprendizagem.
Todavia ainda foi observado que o simples fato de investir em lousas digitais em nada garante que a qualidade do
processo de ensino-aprendizagem seja melhorada, pois os proSérie Saberes e fazeres da educação: volume 19

270 | Reflexões e práticas docentes da EEFM Parque Presidente Vargas

fessores necessitam de formação para explorar melhor os recursos interativos da Lousa Digital. Além disso, vale ressaltar
outro empecilho para utilização desse equipamento na escola:
há apenas uma lousa digital para todas as turmas.
Deve-se levar em conta também fatores como a formação de professores, projetos que visem combater a exclusão
digital, que é uma realidade na escola pesquisada, devem ser
trabalhados para que o uso das novas tecnologias naquele ambiente surta efeito e as novas práticas pedagógicas apoiadas nas
novas tecnologias sejam implantadas na escola.
É preciso dar oportunidade ao educador de se apropriar
do domínio da tecnologia, ao mesmo tempo em que analisa
suas potencialidades e limitações e desenvolve práticas pedagógicas com acompanhamento e orientação do grupo em formação. Assim, o educador compartilha avanços e equívocos com
outros profissionais que estão passando pelas mesmas situações e recebem orientação dos formadores para superar as dificuldades e desafios decorrentes da experimentação de novas
práticas.

REFERÊNCIAS
CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais. Petrópolis: Vozes, 2006, p. 55.
GOMES, E. M. Desenvolvimento de atividades pedagógicas
para a educação infantil com a Lousa digital interativa: uma
inovação didática. Campinas: [s.n.], 2010.
MARCONI, Maria de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas
de pesquisa. 3. Ed. São Paulo: Atlas, 1999.
Editora Via Dourada

Luciano Lima de Oliveira | 271

MARTINS, Maria Cecília. Criança e mídia: diversamente em
ação em contextos educacionais. Tese (Doutorado) – Departamento de Multimeios, Instituto de Artes, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2003.
NAKASHIMA, Rosária Helena Ruiz; AMARAL, Sérgio Ferreira
do. A linguagem audiovisual da lousa digital interativa no
contexto educacional. Educação Temática Digital, Campinas,
v.8, n.1, p. 33-48, dez. 2006a – ISSN: 1676-2592. Disponível
em: <http://lantec.fae.unicamp.br/lantec/publicacoes/rosaria.pdf>. Acesso em: 10 de agosto de 2018.
NAKASHIMA, R. H. R.; BARROS, D. M.; AMARAL S. F. O uso
pedagógico da lousa digital associado à teoria dos estilos
de aprendizagem, 2009.
QUEIROZ, L. R. S. Pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa: perspectivas para o campo da etnomusicologia. Claves, Universidade Federal da Paraíba, n. 2, p. 87–98, nov.2006
Disponível: http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/claves/
article/download/2719/2324>. Acesso em: 15 de agosto de
2018.
REY, F. G. Pesquisa qualitativa e subjetividade: os processos
de construção da informação. [S.l.]: Cengage Learning, 2005.
222 p. ISBN 9788522104772.
SELLTIZ, C.; WRIGHTSMAN, L. S.; COOK, S. W. Métodos de
pesquisa das relações sociais. São Paulo: Herder, 1965.
SILVA, E. L. d.; MENEZES, E. M. Metodologia da pesquisa e
elaboração de dissertação. 4. ed. Florianópolis: UFSC, 2005.
138 p. Disponível em: <https://projetos.inf.ufsc.br/arquivos/
Metodologia_de_pesquisa_e_elaboracao de teses e dissertacoes_4ed.pdf>. Acesso em: 19 de agosto de 2018.
SIMÃO NETO, A. Comunicação e Interação em Ambientes
de Aprendizagem Presenciais e Virtuais. Disponível em:
<http://fgsnet.nova.edu/cread2/pdf/Neto.pdf> Acesso em 08
Série Saberes e fazeres da educação: volume 19

272 | Reflexões e práticas docentes da EEFM Parque Presidente Vargas

de agosto de 2018.
TORRES, J. (2008). Quadros Interactivos (QI). Revista Educação e Matemática, 97 março/abril.
TOYAMA, Susi. Lousa Digital. São José do Rio Preto. SP: FATEC, 2008.

Editora Via Dourada

SABERES E FAZERES
DA EDUCAÇÃO

CAPÍTULO 14
EDUCAÇÃO DIFERENCIADA INDÍGENA: UM
OLHAR SOBER O SABER ANCESTRAL
Cícero Alexandre Alves Ernandes1
As reflexões aqui apresentadas foram construídas a parti
do “olhar etnográfico desenvolvido durante a realização da pesquisa de campo denominada, pelos seus próprios membros, de
Expedição Herança Nativa, que coletou uma gama variada de
informações, entre elas a educação diferenciada indígena nos
quatorze povos indígenas do Estado do Ceará. Neste trabalho,
buscamos analisar como os discursos sobre os “saberes da tradição”, a cultura e a religião são construídos no contexto da
educação escolar indígena e, da mesma forma, refletir como
esses povos têm se apropriado da escola dita formal.
Pretendemos refletir sobre o que se tem denominado de
educação escolar indígena, específica e intercultural, a partir
das falas, coleta de dados e experiências vivenciadas na expedição em cada um dos locais visitados.
A educação indígena existiu desde sempre, ao seu modo,
à sua forma, usando como principal instrumento de educação
a oralidade e a prática das ações. A sua escola era a mata, o rio,
os mares e a natureza como um todo. As “salas de aulas” não tinham paredes ou limites e os seus professores, os anciões, não
1

Especialista em Ensino de História pela Faculdade Única de Ipatinga - FACULDADE ÚNICA.
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conheciam a academia.
Com o advento da ocupação europeia e a chegada dos
jesuítas em 1549, liderados pelo missionário Manuel da Nóbrega, a educação dos povos indígenas passa a obedecer critérios e
padrões impostos pelos dominadores. Aqueles que resistiam ao
processo dominatório acabavam por tornar-se escravos, obedecendo aos preceitos da bula papal Sublimis Dei de 1573, que
diz que a escravização dos índios era admitida apenas nos casos
excepcionais de “guerra justa”, quanto nativos hostis eram aprisionados durante uma ação de defesa por parte dos colonos.
Os aldeamentos cristãos impuseram aos povos nativos
não só um ritmo de vida diferente e o roubo da sua cultura
num ato de etnocídio, mas também lhes foi imposta uma educação diferente da que eles sempre praticaram. A escola passa
agora a ser um espaço delimitado, construído com pedra e cal,
e os ensinamentos não eram mais os seus costumes e o seu legado cultural. Disciplinas como o ensino da leitura, da escrita,
de cálculos e, principalmente, o ensino religioso cristão eram
acompanhados de uma severa disciplina que envolvia costumeiramente castigos corporais. Depois de um longo período
de massacres, perseguições, processos migratórios, motivados
pela necessidade de sobrevivência e dilapidação cultural, os povos indígenas conseguiram se reorganizar politicamente e trabalhar na reconstrução de seus valores históricos.
A partir da década de setenta do século XX, começam a
surgir organizações não governamentais com a finalidade de
defender a causa dos povos indígenas. Com o apoio dessas instituições e respaldados mais ainda do ponto de vista jurídico,
com a promulgação da Constituição Federal de 1988 (quando
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índios e seus aliados conseguiram criar leis específicas que garantiram, legalmente, os direitos dos povos indígenas), o movimento indígena ganha força e organização e a luta por uma
educação diferenciada se consolida garantindo uma série de
conquistas que vieram em seguida.
No que tange à educação diferenciada, as conquistas são
mais recentes, porém devem ser vistas como o desenrolar de
um longo processo que se inicia com a luta pelo reconhecimento de sua identidade pelo governo e pela sociedade. Vejamos
alguns pontos dessa conquista no campo da educação que podemos destacar:
• A partir da Constituição Federal de 1988, houve um
detalhamento de leis que anunciam e encaminham
possibilidades para uma escola indígena específica,
diferenciada, intercultural e bilíngue, reconhecendo o
direito dos povos indígenas manterem suas identidades étnicas, fazendo uso de suas línguas maternas e
processos próprios de = aprendizagem (BERGAMASCHI, - 2005).
• A Lei 9394/96-LDBEN - Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional institui como dever do Estado a
oferta de uma educação escolar bilíngue e intercultural. Assegura também o acesso ao conhecimento das
demais sociedades “indígenas e não indígenas”.
• Parecer 14/99 e Resolução 3/99. O primeiro estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação escolar indígena. A Resolução 3/99 fixa as normas
para o funcionamento das escolas indígenas, criando
mecanismos para garantir a qualidade da educação diEditora Via Dourada

Cícero Alexandre Alves Ernandes | 277

ferenciada; atribui ao Estado a responsabilidade sobre
educação escolar indígena, em parceria com os municípios que atenderem a determinadas condições.
• Lei 10.172/01 Plano Nacional de Educação, que contém um diagnóstico da educação escolar indígena no
Brasil, aponta as diretrizes para a política nacional e
estabelece os objetivos e metas a serem cumpridos por
estados e municípios.
• A Convenção 169 da OIT, ratificada pelo Brasil em
2004. Esta Convenção trata especificamente dos direitos educacionais dos povos indígenas nos artigos 26 e
31, afirmando que “deverão ser adotadas medidas para
garantir aos membros dos povos interessados a possibilidade de adquirirem educação em todos os níveis de
ensino, pelo menos em condições de igualdade com o
restante da comunidade nacional. Salienta ainda que
o Estado deve assegurar medidas de caráter educativo
em todos os setores da comunidade nacional e assegurar a correta abordagem da temática indígena nas
escolas e nos livros didáticos (BONIN, 2008).
• Decreto 6.861/2009 - cria os Territórios Etnoeducacionais. Com o Decreto, o MEC propõe que se faça
uma articulação entre os entes federativos a partir de
uma pactuação que deve ser efetivada em um Plano
de Ação. Para o MEC, os governos estaduais/ municipais devem elaborar um plano de ação articulado com
vários sujeitos sociais, indígenas, universidades e entidades de apoio, para oferecer a educação escolar indígena, observada a sua territorialidade e respeitando
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suas necessidades específicas.
Com o advento dessas conquistas, pela primeira vez depois de muitos anos, os índios puderam ver a escola como um
instrumento favorável, que lhes traria ganhos reais na luta pela
autonomia indígena, diferente de uma instituição colonizadora
que lhes impunha costumes, práticas e regras de convivência
social, subtraindo a essência de suas tradições e a sua forma de
vida simples e ligada à natureza.
A educação diferenciada indígena, a partir daí, começa a
ganhar força e se transforma em uma grande trincheira de lutas dos povos indígenas na garantia de seus direitos, que transcendem àqueles ligados à educação.
Muitos povos no Ceará, à exemplo dos Potyguara de Crateús, organizaram a luta pela garantia dos mais diversos direitos
em torno na educação. A construção da escola e a difusão dos
saberes tradicionais de seus antepassados serviram de pontapé
inicial para a organização desse povo, conforme afirma Denise
Potyguara:
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“D. Helena Potyguara, atual diretora da escola, trabalhava na Pastoral Raízes Indígenas, da Igreja Católica. Então, resolveram fazer um trabalho de resgate das populações indígenas
de Crateús e eles fizeram esse trabalho através da Educação de
Jovens e Adultos (EJA), foi aí que surgiu a educação diferenciada indígena aqui em Crateús. Pois D. Helena já trabalhava
nas comunidades, conhecia a história de todos, convivia direto
com eles. Então, a partir daí, resolveram fazer as salas de EJA
que começaram na Terra Prometida e depois passaram para
Vila Vitória. As salas inicialmente funcionavam nos prédios das
Associações, até que, em 2009, conquistamos esse prédio. Esse
início se deu, principalmente, pelo trabalho de D. Helena Potyguara, D. Tereza Kariri e D. Tereza Tabajara (que já é falecida)”
Este caso do Povo Potyguara não aparece de forma isolada no contexto das lutas dos índios do Ceará. Vários povos têm
a escola como seu principal instrumento de coesão. A escola,
em muitas aldeias, passa a ser o local de reuniões, de eventos,
de organização da luta pelas mais diversas questões. Serve de
abrigo àqueles que chegam à aldeia, como nós, da Expedição
Herança Nativa, que fomos abrigados nas escolas diferenciadas
em cada local que chegávamos.
Um fato que marcou positivamente e que temos que citar
como uma conquista do movimento indígena do Ceará, é que
praticamente todos os povos já possuem uma escola construída
pelo Estado, o que mostra o reconhecimento pelas autoridades
estaduais da existência e da organização dos povos indígenas.
É bom que se diga que mesmo no caso único que ainda
não possui escola construída pelo Estado, o povo Tapuya-Kariri,
eles possuem sua escola construída pela própria comunidade,
Série Saberes e fazeres da educação: volume 19

280 | Reflexões e práticas docentes da EEFM Parque Presidente Vargas

muito organizada, com professores indígenas, trabalhando
a educação diferenciada com as crianças, jovens e adultos da
comunidade.

2 EDUCAÇÃO INDÍGENA, O QUE ELA TEM DE DIFERENCIADA?
Os saberes indígenas hoje em dia são repassados em sala
de aula, e fora dela também, pelos professores da própria comunidade, onde a grande maioria já possui formação superior,
pelos anciãos e pelas lideranças indígenas.
Eles usam paralelos em várias disciplinas para abordarem seus ensinamentos. Um exemplo disso acontece na disciplina de História, quando aborda assuntos curriculares como, a
colonização, ocupação do território, ciclos econômicos do Brasil
Colônia, sempre colocam um contraponto explicando a sua visão deste fato, a visão que lhes foi passada por seus ancestrais,
a história que lhes foi contada e não figura como oficial nos
livros didáticos.
Com a geografia, algo similar acontece. O campo, as matas, a vegetação nativa são a principal fonte de conhecimento,
de pesquisa. A pé, caminham pelas trilhas e passam a reconhecer a geografia de seus territórios, o relevo, às plantas nativas,
o local das nascentes, o tipo de bioma específico desse povo.
Assim, do micro ao macro, do local para o geral, a compreensão
dos conteúdos se estabelece entre os alunos da escola diferenciada.
A arte que é trabalhada é prioritariamente a arte indíEditora Via Dourada
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gena, os grafismos, os artesanatos, as pinturas corporais. As
escolas são ornamentadas com artigos decorativos construídos
pelos próprios alunos. A música é algo mais que presente na
educação indígena. Na maioria das escolas, antes de começar
qualquer atividade, sempre é feito um ritual sagrado, um Toré
ou Torém, dependendo do povo, que envolve a dança e o canto.
Algumas escolas trabalham a busca da reconstrução da
sua língua-mãe, através da oralidade e dos saberes de antigos
que ainda têm conhecimento sobre a língua, ou através de livros e apostilas feitas por linguistas que dão conta do ensino do
Tupy, do Guarany ou do Nherêraçô.
Existe ainda o estudo da legislação específica sobre os
índios, ensinando-se em sala os direitos dos povos indígenas
assegurados pela Constituição Federal e outras leis específicas,
como os pareceres e resoluções da LDBEN (Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional) e as Convenções da OIT (Organização Internacional do Trabalho).
Em alguns dias específicos, a aula é principalmente sobre a cultura local do povo. Geralmente às sextas-feiras, ou as
segundas, em alguns locais, o dia é dedicado ao estudo diferenciado. A cultura, a espiritualidade, o artesanato são ensinados
de forma prática pelos professores, lideranças e anciãos das comunidades.

3 OS CAMINHOS A SEREM PERCORRIDOS. DIFICULDADES E BARREIRAS A TRANSPOR
Apesar dos avanços e das conquistas efetivadas na construção das escolas, na manutenção das práticas tradicionais e
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dos saberes ancestrais lecionados em sala de aula, que colaboram para a manutenção e perpetuação da cultura indígena,
ainda há muito por fazer. Existem caminhos a serem percorridos na garantia de uma educação de qualidade.
Muitos dos problemas já conhecidos da educação formal
se reproduzem nas escolas indígenas. Os recursos são parcos,
a estrutura é limitada, a demanda cresce cada vez mais e as
condições de trabalho não ajudam os professores a desempenharem seu papel da melhor forma.
Nobre (2005) nos mostra que apesar das conquistas e
dos avanços na garantia dos direitos à educação indígena, ainda existem muitos problemas a serem transpostos. No VI Encontro sobre Leitura e Escrita em Sociedades Indígenas, relatou
algumas dificuldades, referindo-se aos impasses:
“Apesar do espaço já conquistado e das garantias legais
asseguradas, a prática da maioria das escolas indígenas no país
convive com inúmeras dificuldades e graves limitações. As práticas escolares apontam para uma escola sem recursos didáticos, com professores sem capacitação político-pedagógica, sem
material didático específico, monolíngue em português e atreladas a secretarias despreparadas para ajudá-las (2005, p.91).
É fato que as conquistas no campo da educação são mais
do que notórias, porém necessário se faz garantir a ampliação
dessas conquistas, a fim de que a educação de qualidade seja
palavra viva nas aldeias indígenas do Ceará e do país.

4 PÉ NO CHÃO! POVO TREMEMBÉ COLA GRAU
NA CONCHA ACÚSTICA DA UFC E SE TORNA A
PRIMEIRA TURMA DE ENSINO SUPERIOR INDÍEditora Via Dourada
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GENA DO NORDESTE

Uma das grandes conquistas que deve ser mencionada e
enaltecida no campo da educação foi a formatura de 36 bravos
índios Tremembé no curso Magistério Indígena Tremembé Superior - MITS, denominado por eles de “Magistério pé no chão”.
O curso foi uma quebra de paradigmas e convenções em
todos os aspectos acadêmicos. Ele foi criado por iniciativa dos
próprios índios Tremembé em parceria com a UFC, no ano de
2006. Este foi o primeiro curso da UFC específico para indígenas, além de ser o primeiro dos cursos de Licenciatura Intercultural criado no Nordeste e um dos pioneiros do país.
As aulas se davam na própria aldeia, transferindo o campus da universidade para o solo indígena. O curso teve como
professores pessoas da própria comunidade que sequer eram
alfabetizados, a exemplo do Cacique João Venança e do Pajé
Luís Cabôco, ambos mestres da cultura diplomados pelo governo do Estado.
A liberdade construída com a realização do curso na próSérie Saberes e fazeres da educação: volume 19
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pria aldeia indígena foi uma das condições para que houvesse pleno sucesso nesta empreitada. Isso porque as atividades
acadêmicas foram realizadas no ambiente da aldeia, em etapas mensais, itinerantes, que se revezavam entre as comunidades Tremembé. Dessa forma, lideranças, pais, mães, jovens
e crianças indígenas puderam participar ativamente de muitos
momentos significativos do curso, tendo livre acesso às aulas
ministradas.

5 ALGUMAS ESCOLAS, SEUS LOCAIS E CARACTERÍSTICAS
Ao longo da expedição, coletamos informações e imagens
sobre as escolas de todos os povos que passamos. Seguem algumas informações específicas de cada localidade. Vale lembrar
que as escolas aqui mencionadas perfazem apenas uma parcela das escolas que existem nas aldeias. Alguns povos possuem
mais de uma escola e, como não estivemos em todas, o que está
exposto é uma pequena amostragem da conquista dos povos
indígenas do Ceará.

5.1 POVO TABAJARA - ALDEIA FIDELIS - QUITERIANOPÓLIS
A Escola Tabajara Carlos Levi, fundada em 2006, fica localizada no município de Quiterianópolis na aldeia Fidélis, na
estrada Pedro Severo. Contém duas salas de aula e uma terceira
sala de aula funciona de forma adaptada no turno da tarde, no
laboratório da escola. A escola atende em torno de 130 alunos,
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da educação infantil ao nono ano do ensino fundamental dois,
além da EJA (Educação de Jovens e Adultos).

5.2 POVO PITAGUARY – ALDEIA MONGUBA PACATUBA
A Escola Itá-Ara iniciou suas atividades no ano de 2002,
de forma bem simples. Em 2009, foi entregue o prédio atual
pelo Governo do Estado depois de intenso processo de luta e
mobilização da comunidade. A escola atende aproximadamente
237 alunos nos três turnos nos segmentos da educação infantil
ao ensino médio. A escola tem quatro salas de aula, biblioteca
e sala de informática. Devido à carência de salas de aula, a sala
dos professores e a sala da biblioteca são transformadas em
salas de aula, totalizando seis salas em funcionamento. Ainda
assim, a carência permanece frente à demanda da comunidade.
A escola está localizada na Av. Mendel Steinbruch, Aldeia Monguba, município de Pacatuba.

5.3 POVO POTYGUARA - ALDEIA SÃO JOSÉ CRATEÚS
A Escola Raízes Indígenas começou a funcionar em 1997,
um trabalho feito pela D. Helena, atual diretora da escola, que
iniciou trabalhando através da pastoral Raízes Indígenas, da
Igreja Católica e desenvolveu o trabalho de Educação de Jovens
e Adultos na localidade de Terra Prometida. O prédio atual foi
entregue pelo Governo do Estado, em 2009. A escola dispõe
de quatro salas de aulas, laboratório de informática, biblioteca,
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sala dos professores, que foi revertida para funcionar como sala
de aula para atender a demanda, uma secretaria conjuntamente com a diretoria, além de banheiros e cozinha. A escola dispõe
de duas Potyocas (Ocas Potyguara), espaços feitos para atividades de reforço escolar e aulas da educação diferenciada com
produção de artesanato, contação de história pelos anciões etc.
A escola atende os segmentos da Educação Infantil e Fundamental I e II e EJA primeiro segmento. A escola está localizada
na Rua D. Pedro II, 2704, bairro Aldeia São José, Crateús.

5.4 POVO POTYGUARA - ALDEIA VIRAÇÃO TAMBORIL
A Escola Alto da Catingueira iniciou suas atividades no
salão comunitário da comunidade no ano 2000 e, no ano de
2012, recebeu um novo prédio do governo depois de muita articulação e apoio do povo Potyguara da Aldeia Mundo Novo, que
já contava com uma escola organizada e em funcionamento.
Com duas salas de aula, uma cantina, secretaria, sala de informática, sala de leitura e biblioteca, a escola atende 64 jovens
e crianças do Ensino Infantil ao Ensino Fundamental II e EJA,
funcionando nos três turnos. Está localizada na Aldeia Viração,
distrito de Curati, no município de Tamboril.

5.5 POVO TREMEMBÉ - ALDEIA SÃO JOSÉ E
BURITI - ITAPIPOCA
A Escola Indígena Brolhos da Terra atende a um público
de 173 alunos da educação infantil ao ensino médio. A escola
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foi criada em 2005, porém as atuais instalações só foram entregues pelo governo em 2010. A escola dispõe de quatro salas
de aulas, além da sala de professores, que foi adaptada para
sala de aula também, sala de leitura e biblioteca, sala de informática, secretaria, diretoria, almoxarifado, cozinha e banheiros
para alunos, professores e funcionários. A escola está situada
na Terra Indígena Tremembé da Barra do Mundaú, aldeia de
Monguba, distrito de Marinheiro, no município de Itapipoca.

5.6 POVO TREMEMBÉ - ALDEIA ALMOFALA ITAREMA
A escola do povo Tremembé começou há mais de 20 anos,
com a pequena escola Alegria do Mar, feita de palha, através
de uma iniciativa da liderança Tremembé professora Raimundinha. A atual Escola Maria Venância está localizada na praia
de Almofala e hoje dispõe de cinco salas de aula, uma sala de
informática, sala de reunião, sala de leitura, cozinha, refeitório,
pátio, almoxarifado, banheiros para alunos e professores. A escola atende 180 alunos nos segmentos do Ensino Fundamental
I e II e Ensino Médio, dispondo também da EJA. A escola tem
a prática de dançar o Torém todas as sextas, além de integrar
outras danças tradicionais, como o Caçador e a Aranha.

5.7 POVO TAPUYA-KARIRI - ALDEIA GAMELEIRA - SÃO BENEDITO
A Escola Indígena Francisco Gonçalves de Sousa - Chico
Paizé foi fundada em janeiro de 2011 e é a única que não foi consSérie Saberes e fazeres da educação: volume 19
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truída pelo Estado: a própria comunidade organizada e com a
ajuda do Bispo de Tianguá Dom Javier Hernández, construiu
a escola. Com três salas de aula, dois banheiros, uma cozinha,
um galpão e uma dispensa, a escola está localizada na Aldeia
Gameleira, distrito de Carnaúba, município de São Benedito. A
presença da liderança feminina é marcante na figura das irmãs
Andrea Kariri e Luana Kariri. Todas as sextas feiras são dadas
aula de artesanato e rituais sagrados alternadamente. Todos os
dias, antes de entrar em sala, os alunos dançam o Toré, seu ritual sagrado. O nome da escola homenageia o primeiro Cacique
Tapuya-Kariri, a quem as lideranças atribuem todo mérito da
organização do seu povo para lutar pelas suas terras e pela sua
educação.

5.8 POVO TABAJARA - ALDEIA JARDIM DAS
OLIVEIRAS - PORANGA
A Escola Indígena Diferenciada Jardim das Oliveiras foi
fundada no ano de 2006 e dispõe de seis salas de aula, laboratório de informática, biblioteca e sala de multimeios e trabalha
com a educação em várias modalidades, como a creche, a pré-escola, a educação infantil, o Ensino Fundamental, o Ensino
Médio e a educação especial, atendendo a aproximadamente
500 alunos. Existe na escola um jardim amplo e verde com várias espécies nativas da região. A escola dispõe de um mini-museu do povo Tabajara, com vários artefatos históricos e um
grande acervo fotográfico, registrando a história do seu povo. A
escola está localizada na Rua dos Tabajaras e Kalabaças, Bairro
Jardim das Oliveiras município de Poranga.
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5.9 POVO ANACÉ - ALDEIA ANACÉ - CAUCAIA
A educação diferenciada do povo Anacé começou ainda
no ano de 2001, mesmo sem o reconhecimento do Estado. Em
maio de 2007, veio o reconhecimento e uma equipe de professores foi formada e passou a trabalhar com recursos do Estado.
As atuais dependências foram entreguem em fevereiro de 2012.
Antes do prédio existir, a escola funcionava em um prédio cedido por um morador da comunidade, pai da liderança Maria
José Paulino dos Santos, D. Mazé, atual diretora da escola. A
escola dispõe de sala de leitura, biblioteca, sala de informática,
banheiros, diretoria, secretaria, sala dos professores e cantina,
além de quatro salas de aula. Como o espaço não atende a demanda, a sala de leitura foi adaptada como sala de aula e a diretoria foi colocada na sala da secretaria, para também ser transformada em sala de aula. A escola atende aproximadamente a
242 alunos dos segmentos da Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e EJA, nos três turnos. A escola, assim como todas
as outras, tem em seu público não apenas alunos índios, mas
também alguns alunos “não índios” que respeitam a cultura e
admiram o ensino nas escolas diferenciadas. A escola está localizada na Rua José Paulino Morais, Aldeia Anacé, município de
Caucaia.

5.10 POVO POTYGUARA - ALDEIA LAGOINHA
DOS POTYGUARA - NOVO ORIENTE
A escola diferenciada Raízes Indígenas, localizada na Aldeia Lagoinha dos Potyguara, dispõe de duas salas de aula, uma
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cantina, diretoria e banheiros. A escola passará em breve por
uma ampliação com mais uma sala de aula, uma de leitura,
uma de informática, um arquivo e uma dispensa. A escola atende um publico da Educação Infantil ao Ensino Fundamental
I e EJA, segmentos I, II e II. Em seus ensinamentos, sempre
contam com apoio dos idosos que ensinam rezas, artesanato,
práticas de medicina alternativa e suas raízes culturais.

5.11 POVO KANINDÉ- ALDEIA SÍTIO FERNANDES- ARATUBA
A Escola de Educação Diferenciada Manoel Francisco dos
Santos está localizada no Sítio Fernandes, na zona Rural do
município de Aratuba e foi construída no ano de 2007. Hoje a
escola dispõe seis salas de aula, uma de sala de informática e
biblioteca, secretaria e diretoria, sala dos professores e sala de
recursos multifuncionais, banheiros e cozinha. O ritual sagrado
é algo presente no cotidiano da escola, assim como as demais
práticas indígenas. A escola trabalha os seus conteúdos curriculares com períodos de alternância. Depois de três semanas
de aulas teóricas em sala de aula, a escola fecha na quarta semana e os alunos vão para campo, produzir trabalhos relacionados com o que viram em sala. Outra característica marcante
da escola é que não existe nenhum sinal sonoro que avise aos
alunos o início ou término das aulas, de forma disciplinada, todos entram e saem de sala apenas nos horários corretos e são
extremamente pontuais. Os alunos, nas atividades extra-sala,
são acompanhados por professores tutores, que orientam seus
trabalhos, apresentados em seminários onde os mesmos são
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documentados a fim de serem arquivados nos anais da escola.
A escola dispõe também de um museu do Povo Kanindé, com
farto material de história natural e cultural do seu povo.

5.12 POVO POTYGUARA - ALDEIA MUNDO
NOVO - MONSENHOR TABOSA
A Escola Diferenciada de Ensino Fundamental e Médio
do Povo Caceteiro, teve suas atuais instalações entregues pelo
governo do Estado no ano de 2006 e atende aproximadamente
a 1390 alunos nos três turnos, com os segmentos de Educação
Infantil, Fundamental I e II, Ensino Médio e EJA, além de atender a 18 anexos. A escola dispõe de quatro salas de aulas, uma
biblioteca, sala de multimeios, sala de informática, sala de educação especial, secretaria e diretoria, sala dos professores e banheiros. A escola está em um estudo de recuperação da língua
mãe com uma apostila própria da língua Tupy. Trabalha também com o resgate dos rituais e tradições de seu povo, como
batizados e casamentos feitos pelo próprio Pajé, de acordo com
suas tradições culturais.

6 E NOS LIVROS DIDÁTICOS, ONDE ESTÁ E
COMO ESTÁ O ÍNDIO?
Pensando em como é construído nas escolas o olhar dos
jovens sobre as populações indígenas, resolvi fazer uma análise
sobre como é descrito nos livros didáticos o índio do período
colonial brasileiro, já que fora desse recorte temporal as informações sobre esse tema são quase inexistentes.
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Percebi o quanto foi e ainda é importante o índio para
formação da sociedade brasileira e resolvi verificar como ele
vem sendo (des)tratado no que diz respeito ao livro didático.
Foram escolhidos três livros escritos por autores distintos em períodos históricos diferentes. O primeiro livro foi escrito por Victor Mussumeci e seu título é História do Brasil, o segundo foi escrito por Haddock Lobo e o terceiro por Heródoto
Barbeiro. Os períodos de lançamento também são distintos, a
primeira data dos anos sessenta, o segundo dos anos cinquenta
e o terceiro dos anos oitenta. A intenção é ver como está situado e contextualizado o indígena brasileiro dentro do período
colonial e a partir dai fazer uma análise crítica desses livros didáticos, colocando contrapontos nas visões dos autores sempre
que for necessário.

6.1 O ÍNDIO SEGUNDO VICTOR MUSSUMECI
O livro analisado foi escrito na década de 1960, período em que o Brasil estava em sob grande influência das forças
armadas, que acabou levando o país ao golpe militar de 1964
desencadeando o regime militar. O autor tem como corrente
historiográfica o positivismo, portanto o livro foi escrito dando
muita ênfase aos fatos, datas e eventos. Um aspecto que vale
ser ressaltado é aquela característica que está presente em vários livros didáticos: o índio só é citado na História do Brasil
na época do descobrimento e na primeira fase da colonização,
como se no resto da nossa história o índio não existisse.
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O autor trata dos temas com extrema superficialidade e,
como já foi citado, os nomes, datas e fatos são os mais presentes ao longo do livro. Ao retratar o indígena brasileiro no seu
livro, não demonstra profundidade na sua apresentação. Três
tópicos são analisados neste trabalho:
1. As diferenças entre os índios (costumes, língua e
fisionomia)
O autor tenta demonstrar que havia diferenças entre os
povos indígenas, mas sem se aprofundar. Ex.: As línguas faladas eram duas, ele especifica quem as falava, mas, ao falar dos
costumes, ele se restringe a falar que os tapuias eram rudes e
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ferozes e os nuarunaques eram artistas, sem dizer por que essas tribos tinham esses costumes.
2. O encontro com os europeus (choque de culturas)
O autor tenta demonstrar que o contato com os europeus foi amigável, sendo os índios tratados com bondade pelos
portugueses e devolvendo essas gentilezas.
A ajuda dos índios aos portugueses é apresentada no
livro como sendo de grande importância, como o cultivo da
terra, dormir em redes e até tomar banhos diariamente, hábitos não utilizados pelos portugueses. Mas não fala das práticas
de imposição da cultura europeia realizadas pelos portugueses
para subjugar os indígenas, querendo impor novos costumes
sociais e religiosos.
3. A escravização do índio
O autor diz que a inimizade entre índios e portugueses
só ocorreu por causa da ação escravizadora dos europeus para
com os indígenas e a partir daí os índios se tornaram cruéis e
violentos, como se os índios não conhecessem a violência. E
também não fala que eles foram caçados, aculturados e tidos
como inferiores pelos dominadores.
O livro traz exercícios ao fim de cada capítulo. No capítulo referente ao índio, assim como nos demais, as perguntas
são extremamente superficiais e sem nenhuma problematizaçãox, vagas de conteúdo e com a característica de serem mais
curiosidades do que fatos históricos relevantes. O exemplo está
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expresso em algumas questões do exercício colocadas abaixo:
• O que houve com o colar de Pedro Álvares Cabral?
• Que fez o piloto Afonso Lopes?
• Quais os alimentos que os europeus conheceram através dos índios?

6.2 OS ÍNDIOS PELOS OLHOS DE HADDOCK

A produção de Haddock para a 1ª série ginasial é feita
segundo o programa oficial de História do Brasil. É um livro
cronológico, que vai do descobrimento ao Brasil Império. A
obra foi elaborada no final dos anos 50, subdividida em partes
que dão direcionamento sobre a história brasileira.
A primeira parte do livro vem falando sobre o descobrimento, fazendo uma ligação com o mundo europeu, iniciando
a descrição do período colonial, que vai até o capítulo seis. Sua
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elaboração é muito pobre, pois nenhum tema é problematizado, os fatos são expostos de forma metódica.
Na segunda parte do livro, é feita uma abordagem cultural indígena, sendo apresentada como universal a todas as
tribos. Não há uma discussão sobre diferentes modos de vida,
de caça e religião. As armas e objetos dos índios são mostrados
em uma gravura sem qualquer referência.
A diferença que é feita entre nações é somente através
dos nomes e localização. Não há números sobre quantos índios
existiam no país em nenhum momento desde o descobrimento, nem na chegada do europeu e muito menos quando houve
os massacres após o início da exploração.
O autor somente discorre sobre o contato com os europeus, citando apenas a surpresa indígena com os novos povos
e seus pertences, e o momento em que os índios se revoltam
com a exploração por parte dos europeus. Segundo o autor, o
ambiente de hostilidade que se deu no decorrer do contato entre ambos os povos foi consequência do fato do índio ser selvagem, atribuindo se assim aos povos indígenas à culpa por sua
própria dizimação.
Em relação à catequese, é apresentada como forma de
civilização e proteção contra a exploração por parte dos colonos. Não é descrito o trabalho que os índios faziam dentro das
aldeias e tudo o que sofreram para absorver a cultura cristã,
tendo que abandonar sua própria cultura. Os catequistas são
colocados como salvadores dos nativos, omitindo o fato de que
eles acabaram destruindo boa parte da cultura indígena, no intuito de transformá-los em cristãos.
A ligação existente com os bandeirantes se deu pela neEditora Via Dourada
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cessidade de escravizar os índios para utilizar sua mão-de-obra. A partir daí, surge à penetração no interior, tornando-se
os bandeirantes heróis. Entretanto, grande parte dessas expedições para o interior do país explorou a força de trabalho do
índio, fato que o autor não cita no livro.

6.3 E OS ÍNDIOS ONDE ESTAVAM, HERÓDOTO?

O livro “Curso de História do Brasil”, de Heródoto Barbeiro, foi publicado no ano de 1984, no fim da ditadura militar.
A corrente historiográfica do autor é o positivismo, dando exacerbada ênfase às datas e fatos e aos personagens oficiais. O
livro trata de temas que vão desde o descobrimento até “os dias
atuais” (o último assunto é a presidência de João Figueiredo 1979 1984), avançando nos temas sempre de forma cronológica.
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O autor compartilha da visão de Caio Prado Junior ao
colocar em seu livro o sistema colonial como um dos braços da
expansão comercial européia do século XV. Sua abordagem do
sistema colonial, no entanto, é uma abordagem clássica, tratando dos temas de forma simplista. Ao fazer a abordagem do
pacto colonial, o autor apenas conceitua de forma simples e
não faz nenhum aprofundamento ou problematização do fenômeno histórico do pacto colonial.
“Pacto Colonial: conjunto de dependência e subordinação entre as áreas metropolitanas e coloniais.” (pág. 16)
No capítulo destinado ao sistema colonial, todos os tópicos de subtemas são relacionados de forma direta ou indireta
com atividades econômicas, deixando de lado toda problematização cultural, social e até mesmo política do sistema colonial.
Como exemplo, alguns tópicos do livro serão relacionados abaixo:
“Tudo que a Colônia Produz é para Exportar” (pág. 18)
“O Pau-Brasil era Explorado na Colônia” (pág. 19)
“A Cana-de-açúcar era Cultivada no Brasil” (pág. 20)
“O Brasil Produzia Ouro e Diamantes” (pág. 22)
O livro destaca em todo o seu corpo, de forma significativa, atos, realizações e acontecimentos oficiais, destacando
assim o papel da historiografia “oficial” legitimada pelo Estado, deixando sempre a impressão para o leitor que a História
do Brasil é a história dos grandes heróis, governadores, reis e
homens ligados à classe dominante. Como vemos no exemplo
abaixo:
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“O terceiro governador, Mem de Sá (1558-1572), era um
homem de cultura e excelente administrador. Identificou-se
com os jesuítas e fez reunir os índios em aldeias as missões ou
reduções - mas teve que reprimir indígenas rebeldes Incentivou
a agricultura e proibiu a jogo. Com o auxílio de seu sobrinho
Estácio de Sá, depois de desfeita a Confederação dos Tamoios,
em 1563, graças à intervenção de Nóbrega e Anchieta, expulsou
os franceses do Rio de Janeiro em 1567. Aliás, Estácio de Sá foi
fundador da segunda cidade do Brasil, São Sebastião do Rio de
Janeiro.” (pág. 36-37)
Os índios no livro são relegados a último plano, quase
nunca se tecem comentários sobre os povos indígenas brasileiros.
O livro omite vários fatos relevantes para compreensão
do processo histórico do Brasil. Outros fatos são apenas citados, como se o autor partisse do pressuposto de que os alunos
já detêm um amplo conhecimento sobre o assunto.
Acontece isso no caso da Confederação dos Tamoios. O
comentário do autor diz somente que a Confederação foi dissolvida pelo Governador Mem de Sá com a ajuda de seu sobrinho
Estácio de Sá, não explicando quando, onde e porque se organizou tal Confederação, não mostrando quem compunha e quem
estava à frente do movimento, não divulgando os seus interesses e muito menos explicando o motivo da sua desarticulação
pelos órgãos oficiais do governo, ou seja, não fazendo nenhuma
problematização do fato. Aliás, sequer é tratado como fato, pois
o local em que se mais fala sobre a Confederação dos Tamoios é
no vocabulário, como se a Confederação fosse um mero termo
desconhecido pelos alunos e não significasse uma resistência
Série Saberes e fazeres da educação: volume 19

300 | Reflexões e práticas docentes da EEFM Parque Presidente Vargas

indígena frente à dominação portuguesa.
Outro fato interessante de ser comentado no livro são as
gravuras de indígenas. Em todo o livro existem apenas duas.
Uma delas mostra indígenas aprisionados pelos jesuítas. Porém, além da gravura, não existe nenhum comentário sobre os
interesses dos jesuítas em aprisionar os índios.
A outra gravura mostra um casal de índios. Na legenda
está colocada a importância da contribuição étnica e cultural
dos índios para formação da nossa sociedade, porém, paradoxalmente ao que diz a legenda, o livro não destina um parágrafo sequer que trate especificamente da questão indígena.

7 COMO ENTENDER A IMPORTÂNCIA DOS ÍNDIOS SE OS LIVROS A OMITEM?
Como podemos perceber, mesmo em diferentes períodos
da história, no caso dos livros analisados dos anos 1950, 1970 e
1980, a figura do indígena brasileiro ainda é tratada de forma
grosseira, superficial e até mesmo folclórica.
A visão predominante dos livros analisados é a dos índios
como selvagens que habitavam o Brasil antes do “descobrimento”; fora disso não existe mais a figura do índio e, se existe, não
detém importância suficiente para que possa ser dedicado um
espaço no livro especificamente para tratar de forma aprofundada a questão do indígena no Brasil.
Outro aspecto que também vale a pena mencionar é o
fato de que em nenhum dos livros existe uma discussão sobre
os índios na atualidade; isso também acontece com os negros.
Para os autores, os índios não sobreviveram ao imperioso sisteEditora Via Dourada

Cícero Alexandre Alves Ernandes | 301

ma de colonização europeia.
É bem verdade que foi promovido por parte dos «homens
civilizados» um verdadeiro etnocídio, porém os índios hoje
lutam contra todo o avassalador processo de aculturação a que
foram submetidos e, mais do que nunca, fazem um resgate das
suas raízes culturais, na busca de sua auto-afirmação, enquanto verdadeiros donos desta terra.
Lamentavelmente, o que se vê nos livros didáticos é a
mera reprodução dessas concepções atrasadas e que, nem de
longe, representam dignamente os bravos povos indígenas.
Cabe a nós, educadores conscientes do seu papel na sociedade,
o trabalho de desmistificar todos esses preconceitos e trabalhar
para que o índio seja mais bem representado no processo de
aprendizagem, que ele deixe de ser um objeto de enfeite e decoração e passe a ocupar o papel que de fato lhe cabe, o do povo
que mais lutou para deixar vivas suas tradições e suas crenças.
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