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APRESENTAÇÃO 

 

Em uma época em que a sensibilidade e a empatia 

não são apenas possibilidades, mas sim uma necessidade, a 

obra ―Experienciar: construindo saberes‖ apresenta-se no 

contexto educacional com pesquisas inéditas e/ou 

originárias de Pós-Graduação stricto sensu que priorizam 

conhecimentos e investigações heterogêneas alicerçadas em 

diversos campos do saber cujo objetivo perpassa a ciência 

e preocupa-se em ser um espaço de discussão, reflexão 

crítica e refrigério para a construção de sentidos em torno 

das diversas áreas do conhecimento.  

Composta por três segmentos macros, em princípio, 

na parte intitulada ―Contexturas Literárias‖, esta obra traz 

três capítulos voltados às reflexões e construção de sentidos 

acerca de obras de expressão matogrossense e 

rondoniense. Assim, os capítulos discutem temas que 

perpassam o universo juvenil e suas relações sociais, a 

identidade e a representação do ser enquanto sujeito, bem 

como as condições de produção em que as obras foram 

desenvolvidas, seja no estado de Mato Grosso ou 

Rondônia. Eis que ―Contexturas literárias é constituída 

como um amálgama imagética entre o real e o ficcional em 

que os limites entre a prosa e a poesia existem apenas 

como estudo e análise, pois se aproximam, se imbricam 

enquanto arte.  

A segunda parte da obra, intitulada ―Experiência em 

foco‖ traz três relatos de experiências desenvolvidas em 

sala de aula. Expõe práxis educacionais em que o estudante 

vivencia o ambiente escolar como protagonista da própria 
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aprendizagem em atividades presenciais e/ou on-line, mas 

que provocam o aluno a interagir e/ou questionar seu 

meio sócio-histórico. 

Esse segundo momento explora ferramentas 

interacionais e tecnológicas para possibilitar ao estudante 

construir, constituir e reconhecer a própria cognição seja 

buscando possibilidades de desenvolvimento e 

aprendizagem interdisciplinar em período pandêmico, seja 

leitura e produção literária com o auxílio de ferramentas 

tecnológicas no modo presencial, evidenciando o desafio 

do ―como‖ praticar a leitura e a produção como prazer 

experiencial e contextualizado ao local em que se vive. Ou, 

ainda, explorando a aplicabilidade das ferramentas digitais 

em sala de aula virtual, expondo as dificuldades e 

aprendizagem vivenciada por alunos e professores em 

período pandêmico. 

O terceiro segmento desta obra possui dez capítulos 

e intitula-se ―Prismas da educação‖. Apresenta capítulos 

que abordam as diferentes áreas do conhecimento como 

uma espécie de caleidoscópio. As primeiras discussões 

abordam uma crítica a respeito da importância da ciência e 

do ensino da filosofia para a sociedade e para a formação 

da criticidade do sujeito. O segmento traz também uma 

reflexão sobre a recepção de obras literárias observando a 

sua capacidade de quebrar o horizonte de expectativa do 

leitor juvenil. Já o quarto e o quinto capítulos do 

segmento trazem pesquisas que se propuseram a identificar, 

por meio de pesquisas quali e quantitativas, os principais 

desafios enfrentados pela comunidade escolar em relação 

às aulas remotas e/ou à educação financeira no ambiente 

educacional.  
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A terceira parte de ―Experienciar: construindo 

saberes‖ é composta ainda por estudos que discutem o 

papel da disciplina de Artes Visuais no Ensino Básico das 

escolas públicas e particulares, bem como o trabalho do 

professor e o problema da ausência de mais salas para as 

atividades práticas das aulas. Ainda no sentido de direitos 

exigidos, há uma discussão sobre a busca dos povos nativos 

pelo direito à escola indígena, a visão que os indígenas têm 

sobre a própria presença nas escolas, o preconceito 

imposto pela sociedade não indígena e a essencialidade de 

uma escola indígena reivindicada, almejada e inserida nas 

necessidades universais de um povo que se apropria, se 

fortalece, produz saberes e conhecimentos como ser social 

e histórico.  

O oitavo capítulo desta parte da obra traz reflexões 

acerca das concepções de professores de Ciências e Biologia 

em formação inicial e continuada a despeito de uma 

abordagem didática que é tendência nas discussões sobre a 

educação em Ciências no contexto atual: o ensino de 

Ciências por investigação. O nono capítulo discute sobre o 

lugar planejado para efetivar a fronteira Oeste da 

Capitania de Mato Grosso e Cuiabá, no século XVIII, e 

apresenta, ao mesmo tempo, uma investigação sobre como 

o estudo das imagens contribuem para o ensino de 

História. Por fim, o último capítulo da obra evidencia a 

relevância do processo educativo na formação individual e 

cidadã dos discentes, enquanto analisa o ―Projeto de Vida‖ 

como ponto integrador de conexão e construção de 

significado entre educação escolar e vivência cotidiana dos 

estudantes. 
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Muito mais que pesquisa, acervo de reflexão 

científica e aporte teórico, esperamos que esta obra se 

torne para os leitores, sejam eles professores ou não, uma 

forma de experienciar o saber por meio da leitura. 

―Experienciar: construindo saberes‖ resgata e ressignifica o 

universo crítico-científico e suas nuances de forma 

transversal, inter, trans e multidisciplinar em uma obra que 

busca produzir efeitos e sentidos no leitor, mas também 

propõe um novo olhar sobre a educação. Sob esse viés de 

leitura, pesquisa e ressignificação de sentidos, convidamos à 

leitura dos 16 capítulos dessa obra que se expande, se 

amplia desde a construção de conceitos, à experiência, ao 

deleite, à representação do sujeito pesquisador e à voz do 

sujeito – professor. 

 

Boa leitura! 

 

Os autores. 
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Primeiras impressões 

 

A temática sobre a infância vem sendo a cada dia 

mais explorada nos diversos espaços de pesquisa. Portanto, 

este texto tem por finalidade discorrer sobre a infância 

representada na obra intitulada ―Ele era de outro mundo‖ 

da escritora brasileira contemporânea Lucinda Persona. 

Observaremos o universo infantil e as relações sociais 

infantis como um amálgama imagético entre o real e o 

ficcional. 

Falar sobre a narrativa de Persona é antes perceber 

a criança como um ser que se descobre, que percebe o 

mundo a sua volta e que se relaciona com o outro. Isto 

porque a literatura ―atua de maneira mais profunda e 

essencial para dar forma e divulgar os valores culturais que 

dinamizam uma sociedade ou uma civilização‖ (COELHO, 

1991, p. 13). Não é à toa que o protagonista esteja 

representado como criança em um outro 

mundo.  Permite, desta forma, que o personagem crie, 

ouse e tenha toda liberdade de expressão que uma criança 

possui, sem medo de qualquer interação com o mundo 

exterior.   

A narrativa de Lucinda Persona nos propõe 

leituras de texto e imagem, conteúdo artístico. Sua 

axiologia perpassa pela capacidade de produção de 

sentidos, a ampliação e rompimento de horizonte de 

expectativa do leitor, pois evidenciar os detalhes que (não 

raras vezes) passam despercebidos diante de nossos olhos 

como o humor, questões sociais, amizade, ficção cientifica 

e muita poesia. Para isso, buscamos suporte te teórico em 

autores como Antonio Candido (1972), Luiz Hellmeister de 
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Camargo (1998), Alberto Manguel (2001), Eva Heller 

(2013), Nelly Novaes Coelho (1991), Vygotisky (2001) 

entre outros autores para discutirmos a forma como o ser-

criança se constitui em uma narrativa como a de Persona 

que aguça a curiosidade do público juvenil desde as 

imagens suscitadas pela narrativa à forma como são 

constituídos texto verbal e não verbal compondo um todo 

coerente e que traz em seu bojo as nuances de ser criança. 

 

Uma narrativa de outro mundo 

 

Lucinda Nogueira Persona nasceu em Arapongas, no 

Paraná, em 1947, e reside em Mato Grosso desde 1965. A 

escrita da autora se destaca por poetizar o cotidiano. A 

obra ―Ele era de outro mundo‖ (1997) é um grande 

demonstrativo de como a autora utiliza a poeticidade nos 

detalhes do cotidiano, em coisas simples como a 

brincadeira de crianças para levar o leitor à fantasia e se 

atentar aos detalhes da vida.  

Candido (1972, p.83) afirma que ―a fantasia quase 

nunca é pura. Ela se refere constantemente a alguma 

realidade: fenômeno natural, paisagem, sentimento, fato, 

desejo de explicação, costumes, problemas humanos, etc‖. 

Sendo assim, compreendemos que a fantasia nos motiva a 

buscar uma compreensão nos ―vazios‖ da obra que 

envolvem sentimento infantil, para assim construir uma 

leitura de texto e imagens que se completam dando 

sentido à imaginação.  

No momento em que os personagens se encontram, 

um misto de espanto e medo paira no ar. Já que algo assim 

não acontece diariamente. Levou um tempo para as 
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crianças se acostumarem e incluírem a pequena criatura no 

seu mundo, sem fazer distinção, sem discriminá-lo, sem 

distinções ou regras. O protagonista do ―Outro Mundo‖ 

entrou na roda e se colocou a brincar sem se aperceber das 

diferenças ou semelhanças que o aproximavam ou 

afastavam do grupo.  

No decorrer das horas, aquela criatura brilhante e 

misteriosa, aguçava a imaginação das crianças sobre seu 

planeta. As crianças demonstravam fascinação e 

curiosidade em conhecê-lo. Estavam animadas para saber a 

origem do recém-chegado solitário que estava a sofrer por 

falta de companhia e que vinha de longe para fazer 

amizade.  

A narrativa ainda traz um certo embate entre as 

crianças. Por um lado, os meninos inclinados a viajar pelo 

espaço, pois estavam entusiasmados, afoitos a seguir o ET 

para o planeta dele, sem pensar nos problemas que isso 

causaria. Enquanto as meninas indagavam com muita 

firmeza sobre as diferenças entre os mundos e que a falta 

de conhecimento poderia trazer consequências para todos. 

Por serem precavidas preferiram permanecer no planeta 

Terra. Aceitaram a amizade com o novo amigo 

extraterrestre, mas se puseram a convencer a outra parte a 

não ir, pois acreditavam ser a melhor decisão, pois tudo 

era novo e incerto.   

Contudo, no fim, o ET triste, porém não mais 

inconformado, percebeu de fato que cada um deve 

permanecer em seu lugar. Por mais difícil que pudesse 

parecer, o ET deixou claro que poderia um dia voltar e que 

o carinho, amizade estariam sempre presentes com ele.  
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A ilustração na narrativa de Persona  

  

As linguagens verbal e não verbal atuam como 

forma constitutivas do texto, em que o leitor 

associa fantasia à leitura verbal e a não verbal, tem a 

possibilidade de imaginar o real ao mesmo tempo em que 

consolida a própria criação com a leitura visual e 

constitui, assim, uma conexão entre as 

linguagens. Entretanto, apesar de toda essa possibilidade de 

acepção por parte do leitor acerca da parte imagética da 

obra somos remetidos a questionar 

 

Mas qualquer imagem pode ser lida? Ou, 

pelo menos podemos criar uma leitura para 

qualquer imagem? E, se for assim, toda 

imagem encerra uma cifra simplesmente 

porque ela parece a nós, seus espectadores, 

um sistema autossuficiente de signos e regras? 

Qualquer imagem admite tradução em uma 

linguagem compreensível revelando ao 

espectador aquilo que podemos chamar de 

Narrativa da imagem com N maiúsculo? 

(MANGUEL, 2001, p.21)  

 

A possibilidade de leitura da imagem, em específico, 

a juvenil, está interligada a nossas experiências leitoras e 

possuem diferentes importâncias e relevâncias, bem como 

formas ímpares de leitura. Conforme Camargo (1998, p. 

60, itálico do autor), a ilustração pode assumir diversas 

funções desde a sua relação com o ser representado até a 

forma como a imagem é constituída. Assim, 
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função descritiva, quando detalha essa 

aparência; função narrativa, quando situa o 

ser representado em devir, através de 

transformações (no estado do ser 

representado) ou ações (por ele 

realizadas);  função expressiva, quando 

revela sentimentos e valores do produtor da 

imagem, bem como quando ressalta as 

emoções e sentimentos do ser 

representado; função estética, quando 

enfatiza a forma da mensagem visual, ou 

seja, sua configuração visual;  função 

metalinguística, quando o referente da 

imagem é a linguagem visual ou a ela 

diretamente relacionado, como citação de 

imagens etc.    

  

Na obra intitulada, Ele era de outro mundo de 

Lucinda Persona, as imagens da obra revelam algumas 

dessas funções. Nessa perspectiva, como afirma Camargo 

(1998, p.43). ―É importante ressaltar que raramente uma 

imagem desempenha uma única função, ao contrário, as 

funções estão organizadas hierarquicamente em relação a 

uma função dominante‖.  Assim podemos perceber que a 

função que prevalece na narrativa de Persona é a 

expressiva, uma vez que a expressão de alegria, espanto e 

curiosidade aparece em toda a produção. As imagens 

também possuem a função descritiva ao detalhar os 

personagens e o cenário no sentido de ampliar a narrativa 

e dialogar com o texto e, dessa forma, assumem várias 

funções como: descrever, narrar, simbolizar, brincar e 

persuadir.  

As imagens, em ―Ele era de outro mundo‖, 

representam ideias, sentimentos, emoções e valores que 
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dão sentido à narrativa através de elementos como a 

postura do protagonista e as cores utilizadas na capa e 

remetem às questões sociais, psicológicas, culturais, 

transformações e ações realizadas pelos personagens. Desse 

modo, notamos que as ilustrações fazem a 

contextualização necessária para preencher os elementos 

produzidos pelo narrador. Possibilita na compreensão do 

contexto conduzido pelo narrador. Além de ter a função 

(em alguns casos) de chamar a atenção, tal qual o texto 

escrito, a ilustração possui igual importância na obra. O 

fato é que   

  

As imagens que formam nosso mundo são 

símbolos, sinais, mensagens e alegorias. Ou 

talvez sejam apenas presenças vazias que 

completamos com o nosso desejo, 

experiência, questionamento e remorso. 

Qualquer que seja o caso, as imagens, assim 

como as palavras, são a matéria do que 

somos feitos. (MANGUEL, 2001, p.21, grifo 

nosso)  

  

Pela afirmação de Manguel, percebemos que as 

imagens em uma obra infanto-juvenil vão além do 

conceito decorativo. A ilustração é constitutiva da obra e 

auxilia o campo imaginativo da criança. É por ela, pela 

ilustração, que o leitor juvenil tem a possibilidade de ver 

concretizado possíveis ideias descritas no texto e até 

mesmo por ele (leitor). Assim, percebemos que a ilustração 

tem o poder de ampliar, modificar e ressignificar a 

narrativa e a experiência leitora a partir dela.  
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Em Persona, a ilustração propõe para o leitor a 

possibilidade de visualizar o universo. Já pela 

capa, consolida que há outros mundos além do que o 

leitor juvenil conhece. Com arte de Wander Antunes
4
, a 

obra é colorida apenas na capa. Essas configurações 

representam a forma visual utilizada através das cores e 

sobreposição da mistura dos tons utilizados, cenário, 

produção e recepção de mensagens visuais, em que seu 

papel é sensibilizar o leitor através da ilustração.     

  

A ilustração propriamente dita, ou seja, a 

imagem que acompanha um texto, e preciso 

levar em conta que a imagem isolada não 

tem função: é só em conjunto com o texto 

que passa a tê-la, estabelecendo-se uma 

relação semântica entre os dois códigos, o 

visual e o verbal. (CAMARGO 1998, p. 74).  

  

                                                 
4
Natural de Goiás (Jataí), a ampla carreira desse autor ex- morador de Mato Grosso 

por 35 anos envolve a escrita de histórias, em especial de Hqs e as ilustrações para 
diversos autores. Recentemente uma de suas séries de Hqs (As Aventuras de Zózimo 
Barbosa: O Corno Que Sabia Demais) foi adaptada para o cinema pela Rede Globo e 
rebatizada como “Cidade Proibida”. Já sua carreira internacional envolve editoras 
como Paquet e Dupuis. Hoje, o autor mora em São Paulo. 
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Figura 1. Screenchot da capa da obra Ele era de outro mundo de 

Lucinda Persona 

 

Cristina Biazetto (In, OLIVEIRA, 2008, p.80), em 

―As cores na ilustração do livro infantil e juvenil‖, afirma 

que, ―O ponto de partida, a matéria-prima do ilustrador é 

o texto. É nele, portanto, que as cores devem ser buscadas, 

levando em conta tanto os aspectos objetivos quanto os 
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subjetivos da narrativa‖. A qual subentende-se que as cores 

utilizadas pelo ilustrador manifestam sensações e emoções 

recebidas do texto, e através da imagem o ilustrador 

transmite a sua recepção de leitura para o leitor.   

 

A imagem desempenha função 

representativa sobretudo quando tem por 

assunto objetos do mundo fenomênico, isto, 

é, que podem ser percebidos pelos sentidos, 

especificamente, através da visão. 

(CAMARGO, 1998, P. 43)  

 

Podemos observar, a partir da capa, que há uma 

distância considerável entre os mundos. Por um prisma, o 

mundo do protagonista, até onde pode ser visto, remete à 

solidão e tristeza do ET, mas por outro, é um lugar distante 

que pode ser alcançado e benquisto. Uma possibilidade, 

uma esperança de vida e de criação. A ilustração de 

Antunes concretiza para o leitor mirim que há um universo 

além dele (leitor) que pode ser alcançado, ainda que na 

imaginação. 

As cores utilizadas por Antunes na capa, já 

produzem no leitor o efeito de deslumbramento diante da 

beleza do universo, mas também, provoca a sensação de 

tristeza e solidão, devido às cores escolhidas para não só 

representar o universo, mas também mostrar as 

características físicas do protagonista. Este, é representado 

fora do padrão de beleza contemporâneo. Sua nudez 

também é bastante simbólica, pois sugere ao leitor juvenil 

que ele não é o único a se sentir fora do que a sociedade 

espera dele. Dito de outra forma, já pela ilustração da capa 

o leitor tem a possibilidade de criar expectativas perante a 
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obra, pois percebemos que a narrativa se trata de alguém 

que vive solitário.  

 Nessa perspectiva, as imagens da capa trazem ao 

leitor uma linguagem não verbal a qual revela sentimentos 

em vários tons de azul e fundo negro. Ao centro uma 

enorme bola que traz a ideia de um mundo novo sociável 

e a esperança de que talvez não houvesse solidão. Um 

mundo tão grande e cheio de seres como poderia haver tal 

sentimento? Neste sentido, a obra propõe a reflexão sobre 

o sentimento juvenil frente ao mundo. Será que apenas o 

protagonista se sente sozinho ou será que o leitor mirim 

também pode se sentir da mesma maneira?  

Ao associar o protagonista ao sentimento de 

solidão, a obra chama atenção para o fato de que mesmo 

uma criança, com toda sua ingenuidade e leveza, pode 

sofrer psiquicamente por uma série de fatores a sua volta. 

Problemas que aparentemente estão ligados em seu 

cotidiano e que aos olhos dos adultos, talvez não 

requeiram, mas que com o passar do tempo, causam 

traumas ou sentimentos que agravam o quadro clínico, 

emocional, social e, até mesmo colocam a vida do infante 

em risco.  

 Para Heller, o azul apresenta a sensação de 

grandiosidade e profundidade como vemos a seguir: ―O 

azul é a cor de todas as ideias cujas realizações se 

encontram distantes. Como cor da distância e da saudade, 

o azul é também uma cor do irreal, até mesmo do 

ludibrio: quando alguém sugere acenar com o azul do céu 

aqui na terra‖ (HELLER, 2013, p.48). Entretanto, a cor azul 

escuro ao fundo da capa revela uma ideia de solidão, 

isolamento que por mais esperança que haja em um ser, 
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sempre haverá a possibilidade de decepção, a realidade, 

foge as percepções da emoção. Heller (2013, p.49), afirma 

que ―Todas as cores à distância se tornam mais tristes e 

azuladas, pois são recobertas por camadas de ar‖. Camargo 

(1998, p.125) concorda ao afirmar que ―O azul, cor fria, 

do ponto de vista da percepção (ou da sensação). Sugere 

profundidade (ao contrário das cores quentes, que 

parecem saltar da página‖.  

Já nos vários tons em azul perceptíveis na obra 

encontramos a ideia de paz de espírito, de tranquilidade e 

de calma. Os tons mais claros indicam uma imaginação 

com grandes capacidades de intuição e os escuros como se 

estivessem todos misturados indicam um bloqueio em 

diversos níveis que revela a necessidade de se acreditar em 

um mundo melhor. A afirmação de Heller (2013, p.48) é 

que ―Uma graduação de azul intenso para um azul mais 

fraco também dá uma sensação de perspectiva: o azul-claro 

em termos óticos ficará mais distante‖.  

 

Quanto mais graduações estiverem à vista no 

céu, indo do azul-claro ao azul mais escuro, 

maior a impressão que se tem de poder ver 

mais longe. O azul é gerado pela reprodução 

infinita de qualquer material transparente. 

Por isso o azul é a cor das dimensões 

ilimitadas. O azul é grande. 

(HELLER, 2013, p.48).  

  

Notamos que, mais uma vez, o imaginário e a 

expectativa tomam conta do mundo do protagonista, a 

busca por encontrar um ambiente diferente e mais conexo 

com o que ele almeja invade seus instintos e começa a 
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aventura por encontrar um lugar onde tudo pudesse ser 

melhor, mesmo sem a certeza que encontraria.  

O título do livro está ao lado direito no canto 

inferior escrito em tons de amarelo e de alaranjado. Para 

Heller (2013, p.347), ―na simbologia indiana o amarelo é a 

cor dos valores eternos‖. Seja como for o tom amarelo 

remete à ideia de luz, sabedoria e intelectualidade. Pode 

ser considerado como o despertar do ser como forma 

elevada de sensibilidade. O laranja é a combinação de luz, 

calor, coragem e alegria. Indica uma inclinação social e 

pode revelar uma certa vaidade e necessidade de destaque. 

Assim, é a ―cor da recreação, é também a cor do que não 

se leva a sério, é também a cor dos inconformistas, dos 

originais‖ (HELLER, 2013, p.341).  

A ilustração de ―Ele era de outro 

mundo‖ mostra um ambiente urbano quando o ET surge. 

Notamos que pode ser em uma cidade simples do interior 

devido as ruas não serem asfaltadas e levantarem poeira 

durante a cantiga de roda. Não há movimento de carros 

ou outro meio de condução e as crianças brincam 

livremente na rua. Aqui prevalece as tonalidades de cinza. 

Nesta perspectiva, as ilustrações em tons de cinza 

se referem à procura pelo essencial, demonstra estado 

depressivo, sentimento de tristeza e egoísmo. Os tons mais 

escuros do cinza podem indicar desequilíbrio e até 

hipocrisia. O cinza mais claro reflete a angústia e a dúvida. 

Heller (2013, p.499) afirma que o ―cinza é a cor de todas 

as adversidades que destroem a alegria de viver‖. 

As imagens representam as crianças com gestos de 

espanto, curiosidade, medo e aflição. Ao que se refere ao 

ET, tranquilidade e satisfação, pois o mesmo havia 
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encontrado o local onde gostaria de estar já que em seu 

mundo nada disso existia.   

  

 

Figura 2. Screenchot da capa das páginas 8 e 9 da obra Ele era de 

outro mundo de Lucinda Persona 

 

É importante lembrarmos que há uma relação 

dialógica entre os dois tipos de textos presentes na obra de 

Persona. Para Camargo (1998, p. 74), ―as duas linguagens 

visual e verbal ocorrem simultaneamente no mesmo 

espaço, nesse sentido‖. Assim, percebemos que as 

ilustrações em Persona desempenham um papel na 

estrutura da narrativa e não da recepção, podem revelar a 

interação entre as linguagens e favorecer a compreensão da 

leitura e possibilitar a produção de sentidos pelo leitor 
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entre formas e significados em que as palavras, cores e 

cenários se misturam para a organização dessa acepção 

realizada pelo leitor.  

Apesar das cores preto e branco e tons de cinza do 

miolo da obra, percebemos que o vestuário das crianças é 

normal devido a realidade em que estão inseridos shorts, 

camisetas com detalhes da modernidade. Todas as crianças 

estão calçadas e as meninas estão com os cabelos 

arrumados com laços. Pela ilustração, percebemos que no 

interior é normal as crianças brincarem descalças na rua e 

estarem à vontade.  Nessa perspectiva, podemos observar 

que a narrativa acontece num cenário simples, tranquilo e 

descomplicado, apresenta a inocência das crianças, a 

pureza de uma amizade, a ingenuidade das brincadeiras, as 

verdades nas palavras.  

Dessa forma a fantasia do leitor juvenil e a realidade 

em que está inserido lhe proporciona, leitura cheia de 

sentimentos e sensações proposta pela obra de 

Persona.  Ou nas palavras de Candido (1972, p. 84)  

 

Serve neste contexto sobretudo como 

amostra do laço entre imaginação literária e 

realidade concreta do mundo. Serve para 

ilustrar em profundidade a função 

integradora e transformadora da criação 

literária com relação aos seus pontos de 

referência na realidade. 

  

A obra de Lucinda Persona propõe que, por mais 

humilde que seja um lugar ou as pessoas, a vida pode 

trazer riquezas inestimáveis como: princípios, valores, 

cultura e sentimentos. Destaca ainda que o milagre da 
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existência por si só já é grandioso, e a magnitude da vida 

está em todo lugar, principalmente, aos olhos de uma 

criança.   

  

Os sentidos na obra Ele era de outro mundo de Lucinda 

Persona  

 

A obra corpus deste texto, de Lucinda Persona, 

discute aspectos inerentes ao universo juvenil. Podemos 

perceber tal fato quando o narrador destaca: ―Parecia uma 

criança, pelo tamanho que tinha. Tocava lira e cantava, 

com a voz entrecortada, o desejo de ter amigos. O 

lamento ia e vinha‖ (PERSONA, 1997, p.05). O 

desejo/necessidade de se encaixar é algo comum ao 

comportamento juvenil. Por essas primeiras imagens da 

obra o narrador sugere ao leitor que o protagonista (assim 

como a maioria dos adolescentes) anseia por 

companhia. ―O impulso para ‗ler‘, para observar e 

compreender o espaço em que vive e os seres e coisas com 

que convive, é condição básica do ser humano‖ (COELHO, 

1991, p.15).  

A forma em que a obra de Persona é estruturada é 

outro aspecto a chamar a atenção. Apesar de ser uma 

narrativa, a poesia tem papel e presença marcantes desde o 

enredo à constituição/ estrutura 

narrativa. Combinar palavras, definições e características 

estéticas. Assim, faz uso de variados mecanismos fonéticos, 

sintáticos e semânticos. ―Meninos tomem cuidado com 

tudo que chega fácil. Estimem o jeito que são. Meninos 

não mudem para o espaço‖. (PERSONA, 1997, p.21)   
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A narrativa faz uso da poesia possivelmente para 

revelar os mistérios da arte do conto que, com uma 

linguagem coloquial, fala dos desafios do ser-criança 

através da melancolia e da musicalidade para que o leitor 

reflita sobre a complexidade do cotidiano e da 

vida, enfatiza a solidão e a vida vazia. Conforme mostra o 

capítulo DEZ, (PERSONA, 1997, p.05, 06), ―tocava lira e 

cantava. Com a voz entrecortada, o desejo de ter amigos. 

O lamento ia e vinha. ‖. ―Ai, como era grande seu 

sofrimento, naquele mundo tão frio, que nunca 

resplandecia‖. O narrador nos traz um mundo diferente, 

com sentimentos, vontades, sonhos e superação.  

Persona assume uma narrativa nada óbvia, cheia de 

encantos e simplesmente imaginária. Sua narrativa 

evidencia problemas e situações concretas e similares as que 

vivenciamos em nossa atualidade. Leva aos olhos do leitor 

a simplicidade da escrita poética e a 

sublimidade imagética dos fatos interpretados pelos 

personagens.   

A narrativa de Persona evidencia a conduta que 

uma criança tem ao exercer seu papel, ao ser original e 

singular a forma de ser, de ver, de sentir e de estar no 

mundo. Evidencia sua compreensão e passionalidade no 

contexto social. ―Ai, como era grande seu sofrimento 

naquele mundo tão frio que nunca 

resplandecia‖ (PERSONA, 1997, p. 06). Pelo excerto, 

percebemos a metáfora produzida e a ênfase no 

comportamento adolescente enquanto ser. Explicita, 

ainda, o estranhamento que o adolescente vivencia diante 

do mundo que o cerca. Em outras palavras, o mundo 
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sempre parece ―frio‖ ao adolescente, indiferente da 

ambientação. Conforme propõe Candido (1972, p. 86) 

  

A obra literária significa um tipo de 

elaboração das sugestões da personalidade e 

do mundo que possui autonomia de 

significado; mas que esta autonomia não a 

desliga das suas fontes de inspiração no real, 

nem anula a sua capacidade de atuar sobre 

ele, como representação de uma dada 

realidade social e humana.  

  

A imagem da criança em Persona é uma construção 

social definida no tempo e no espaço, pois a infância 

enquanto sentimento presente na narrativa surge na 

contemporaneidade. Dessa forma, os personagens são 

colocados na obra como crianças peraltas e curiosas onde 

o ser-criança se nota nos detalhes, nas nuances da narrativa 

como cantigas de rodas, grupo de crianças ao brincar na 

rua, mas também pela forma pueril em se surpreender com 

algo simples do universo juvenil: ―Que ciranda mais 

bonita!‖ (PERSONA, 1997, p. 08). Assim, a narrativa de 

Persona destaca ―a infância como um período 

de maturação das potencialidades que cada ser traz consigo 

e que o meio familiar, social e cultural auxilia a eclodir e a 

se transformar em realidade‖ (COELHO, 1991, p. 150, 

itálico da autora). Ou ainda que 

 

O leitor, nivelado ao personagem pela 

comunidade do meio expressivo, se sente 

participante de uma humanidade que é a 

sua, e deste modo, pronto para incorporar à 

sua experiência humana mais profunda o que 
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o escritor lhe oferece. (CANDIDO, 1972, p. 

90, grifo nosso).  

 

Em uma comparação verossímil, podemos perceber 

que seja pelo sentimento ou a necessidade de amigos, o 

encantamento pela brincadeira e ficção está presente no 

comportamento e (também) na personalidade de muitas 

crianças da contemporaneidade. Para Vygotsky (1998), a 

criança utiliza do meio em que ela está para ponderar seu 

comportamento, ao passo em que ela consegue se retratar 

de acordo com a interação entre os integrantes de seu 

grupo. Ou seja, Vygotsky considera que brincar faz parte 

do aprendizado e que a criança utiliza de regras de forma 

hipotética, pois coloca – as em prática nas brincadeiras. 

Dessa forma, jogos e diversas brincadeiras são práticas que 

fazem parte da infância e que ajudam de modo dinâmico 

aos estímulos de seus pensamentos e também na interação 

expressiva a se relacionar seja com crianças ou demais 

indivíduos de outra faixa etária.   

A infância também é representada por outro 

aspecto na obra. Os capítulos são apresentados em ordem 

decrescente. Sugere ao leitor o ―contar‖ de muitas 

brincadeiras como ―pega-pega‖ ou ―pique-esconde‖ em 

que ao final da contagem regressiva acontece a diversão. 

Outra leitura possível para esse fato, é a própria nave do 

protagonista em contagem para o início da viagem. De 

forma sutil, a obra reúne ciência, empirismo e ficção uma 

vez que o protagonista vem de outro mundo, mas que se 

revela com necessidades e sentimentos iguais: a solidão e o 

sofrimento o cercam num mundo solitário e distante de 

tudo.   
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A obra ainda explora o sentimento do medo tão 

presente na infância: ―E foi um Deus-nos-acuda, quando 

ele desceu na roda. As crianças aqui na Terra se assustaram 

como nunca, de cabelos arrepiados e as bocas 

escancaradas, igual a boca do ET‖ (PERSONA, 1997, p.08). 

O excerto ainda confirma que o protagonista não só tinha 

as características como também era uma criança devido à 

inocência com que reage. A imagem da expressão 

da boca aproxima o protagonista e as crianças, propõe a 

ideia de que, seja em qual mundo for, as crianças têm 

sempre a mesma reação e comportamentos.  

A inocência aparece no protagonista quando ao ver 

as crianças com a boca escancarada imagina estarem a 

sorrir para ele, e essa inocência se repete ao longo da 

narrativa por várias vezes. Logo no capítulo SETE 

observamos a fascinação e a curiosidade que as crianças 

despertam no ET. ―O Extraterrestre, admirado com tantos 

nomes, começou a cantar para as crianças da terra, de 

olhos esbugalhados‖ (PERSONA, 1997, p.11). Eis que a 

obra discorre, nesse momento, a surpresa do ser-criança ao 

encontrar coisas novas, situações nunca antes vivenciadas e 

o efeito que isso causa em quem as presencia.  

Em seguida, o protagonista enfatiza a necessidade 

de ter amigos para brincar: ―Quero acabar minha pena de 

ser um menino sozinho‖ (PERSONA, 1997, p.11). No 

universo adulto. Essa importância da amizade aparece 

(geralmente) como forma de discorrer sobre o assunto. 

Aparece, mas com o sujeito adulto que expõe um ponto 

de vista. Já em Persona, esse fato aparece com o 

protagonista representando o ser-criança que se coloca a 
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expor o próprio sentimento e necessidade: outra forma de 

marcar a peculiaridade da infância.   

 Outro aspecto juvenil também destacado na obra é 

a interação dos personagens, uns com os outros. No 

capítulo TRÊS, o protagonista busca, de todas as 

maneiras, conquistar seus amigos para partirem com ele: 

―Ofereceu uma casa imensa, repleta de vídeo games, um 

palácio de brinquedo, mais um rio de chocolate‖ 

(PERSONA, 1997, p.18). A forma como o protagonista 

tenta negociar com os seus possíveis amigos destaca ainda a 

falta de experiência e/ou convívio do protagonista com 

outros sujeitos. Logo, por metáfora, a obra também 

permite a inferência que já na infância, os seres negociam 

suas necessidades, nesse caso, necessidade emocional.  

A relação social entre as crianças pode aproximar 

tanto quanto excluir, depende da forma como o grupo ou 

os sujeitos juvenis absorvem a informação nova, o sujeito 

recém-chegado. ―Que nada! Os meninos estavam 

desesperados. As meninas queriam correr, mas os pés 

grudavam no chão.‖ (PERSONA, 1997, p.08). A 

inclusão/ exclusão pode ocorrer de várias formas, mas, 

possivelmente, as razões têm fundo cultural. Na obra, a 

primeira reação das crianças foi de exclusão por não terem 

conhecimento de quem ou o que era o recém-chegado.  

 Neste sentido, a obra nos remete à dificuldade de 

aceitação da diversidade, empatia pelo que é 

diferente. ―Ninguém sabia quem era a esquisita criatura, 

mas todos queriam saber‖ (PERSONA, 1997, p.11). O 

excerto destaca que o ser humano, (ainda que na infância) 

possui curiosidade pelo diferente, mas para aceitá-lo/ 

respeitá-lo necessita conhecê-lo. Indiretamente, a narrativa 
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faz crítica a esse comportamento humano que, apesar de 

ser mais evidente na infância persiste até a fase adulta. Em 

outras palavras, ―Ele era de outro mundo‖, de Lucinda 

Persona propõe que o respeito e a empatia deve ser 

sempre a primeira reação desde a infância.  

Outro aspecto da infância bastante presente na obra 

é a indagação. Como constituição da infância, no 

capitulo SETE, a curiosidade ganha força; menino, menina 

―de onde vinha o que queria‖ (PERSONA, 1997, 

p.10), perguntas como essas eram repetidas pelas crianças.  

A criança, em Persona, atua como agente 

dinâmico, participa de modo completo no que compete a 

questão interacional no meio em que vive, 

não recebe apenas informações culturais, mas cria e as 

transformam. No capítulo TRÊS, as meninas questionam 

fortemente  

 

Quem é que se arriscaria, por esse universo 

sem fim, a acompanhar um ET?  

E se ele não voltasse, por uma ou outra 

razão? E como explicar a todos tamanho chá 

de sumiço? (PERSONA, 1997, p.18).  

 

Pelos excertos da obra, percebemos que não se 

pode descartar a maneira pela qual o indivíduo teve sua 

formação psíquica, fisiológica e todo o processo necessário 

para seu desenvolvimento, pois de acordo com Vygotsky 

(2001, p.63) ―o comportamento do homem é formado 

por peculiaridades e condições biológicas e sociais do seu 

crescimento‖. A relação e interação entre crianças e o 

mundo a sua volta é de extrema importância para a 

construção de si, do seu ser infantil, uma vez que ao 
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interagir com pessoas e circunstâncias advindas de situações 

adversas a experiência, aprendizado e crescimento pessoal 

acontecem.  Ou ainda como afirma Marita Redin (2007), a 

aprendizagem da criança surge a partir das suas vivências e 

experiências no mundo, em contato com pessoas diferentes 

em idade e ideologias. Isto quer dizer que, o fato de expor 

seus sentimentos e ideias, auxilia a se tornar uma pessoa 

formadora de opinião, crítica e observadora.  

A obra ainda destaca outro aspecto comum ao 

universo juvenil: a necessidade de atenção e carinho. 

Aquele ser estranho, aos olhos dos personagens e 

(possivelmente) do leitor, grita e clama por carinho a 

quem lê de uma forma suave, branda: ―Não tentem 

adivinhar de onde venho, nem quem sou. Quero amigos e 

alegria‖ (PERSONA, 1997, p.11, grifo nosso). Ainda que 

não conseguíssemos entender o restante da obra, a última 

oração do excerto acima seria suficiente para que o leitor 

percebesse o cerne dos sentidos circulantes na narrativa de 

Persona.  

Sentimentos característicos da infância tanto o 

desejo por aventura quanto o medo também 

denotam traços da infância. Neste sentido, 

segundo Vygotsky (2001, p.63), ―o comportamento do 

homem é formado por peculiaridades e condições 

biológicas e sociais do seu crescimento‖. É lícito mencionar 

que o indivíduo se constrói desde que ele nasce, a partir de 

seu nascimento, ou seja, o homem é sociável, um ser 

comunicativo em progresso e independentemente se o 

mesmo faz ou não faz uso de seu dialeto, ele passa a se 

relacionar no meio em que está, desse modo, há interação 
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e familiarização de seus manifestos com outros seres 

sociais.   

Podemos perceber, na narrativa de Persona, esse 

aspecto mencionado por Vygotsky e que culminam 

(durante a infância) em uma necessidade de aventurar. A 

palavra ―diabrura‖ é utilizada no capítulo SEIS. Essa palavra 

pode até assustar numa primeira leitura, mas o seu 

sentido (em geral) aparece como travessuras de crianças ou 

ação com o propósito de obter algo através de 

estratagemas. Ou seja, o protagonista em tudo que fazia 

tinha um propósito: conquistar amigos, chamar a atenção 

e, para isso, estava a levar as crianças junto consigo, numa 

viagem entre as galáxias sem medir as consequências sobre 

tal.  

Nesse mesmo capítulo, o ET se desespera e faz 

promessas, tenta de alguma forma convencer as crianças a 

irem com ele. ―Dou meu reino por um amigo! — Chorava 

o desengonçado‖ (PERSONA, 1997, p.18). Nessa 

passagem, podemos perceber, ainda, que um indivíduo 

que carrega a tristeza e a solidão é capaz de tudo para 

conseguir o afeto de alguém e quando falha aumenta ainda 

mais sua decepção e angústia. Dessa forma, a 

narrativa deixa o leitor ainda mais próximo da leitura por 

serem sentimentos comuns com os quais os 

leitores também se identificam.   

Significativo enfatizar que há um longo percurso na 

conjuntura social da constituição da criança que vai além 

do ambiente familiar, ―a criança não vive somente sua 

família, ela vive também – em parte através dela, em parte 

sozinha – a paisagem coletiva que a circunda‖ (Sartre, 

2002, p.69).  Em outras palavras, na constituição da 
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infância, outras questões devem ser levadas em conta, 

como: a religiosidade, vida familiar e cultural, vida social, 

princípios morais e éticos.  

  

Considerações finais  

 

Ao concluirmos esse trabalho, percebemos um 

contexto lúdico, imaginário, nutrido de poesia e 

extraordinariamente leve. Além de uma grande delicadeza 

e notas poéticas na obra arquitetada pela escritora, a 

produção literária oferece uma narrativa sensível, 

elaborada e cheia de acontecimentos, carregada de 

conceitos intrínsecos e extrínsecos para o público juvenil 

descontrair, apreciar e desenvolver-se cognitivamente.  

No descrever desta interlocução, pôde ser percebido 

que a escritora ao narrar esta confabulação, proporciona 

aspectos objetivos e subjetivos, possibilitando com que 

cada imagem seja trabalhada de acordo com o contexto da 

obra, e permite que o leitor estabeleça uma conexão com 

dois mundos, real e o fictício no qual é convidado a viajar 

junto com o livro.    

A prosa de Lucinda Persona intitulada por ―Ele era 

de outro mundo‖, publicada em 1997, destinada ao 

público juvenil, mostra uma contextura quimérica, fictícia 

e, ao mesmo tempo, aspectos corriqueiros podem ser 

vistos. Percebemos que a obra trata de situações cotidianas 

reais, esboçadas de forma natural e imaginária, cheia de 

sentimentos, dúvidas e expectativas expressas pelos 

personagens. Mundos e realidades distintos, marcam a 

trama vivenciada pelos atuantes desta confabulação. Assim, 

Persona contrapõe o simples e a modernidade.     
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Eis que Persona reúne forma e conteúdo evidencia a 

―autenticidade da obra como experiência humana e criação 

literária, consciente das peculiaridades próprias do tipo de 

leitor a quem ela se destina‖. (COELHO, 1991, p. 159). A 

obra revela assim, aos olhos do leitor, uma certa inocência 

e o medo entre os personagens ao se encontrarem com 

algo que seria de outro mundo e na passagem do texto no 

qual revela a curiosidade do ET. 
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 À guisa de primeiras impressões 

 

A arte literária é produzida por linguagem. Isto é 

fato. O que se pode (e se deve) perceber, para além da 

linguagem, é a criação poética. Isto posto, ―O poema é 

linguagem em tensão: em extremo de ser e em ser até o 

extremo‖ (PAZ, 1982, p.135). Isto significa que a criação 

poética não admite troca de palavras para expressar o 

mesmo sentido. Este só é alcançado pela própria linguagem 

(palavra e forma) em que foi produzida. 

Nesse ínterim, a obra poética discute temas 

universais tais como a identidade do ser e suas diversas 

facetas. Assim, a identidade é um dos aspectos a 

influenciarem o sujeito, seja na praticidade da vida ou nas 

artes. O poema ―Crisálida‖, de Luciene Carvalho (1994) e o 

poema ―A máscara‖, de Janete Manacá (2019) são 

exemplos de arte que trazem na construção de seus versos 

e na forma como são constituídos a presença de um ser-

poético em busca de si. Um ser que busca firmar-se e 

constituir-se enquanto identidade. Analisando tal aspecto 

das poesias de Carvalho e Manacá, este texto tem como 

propósito discutir as várias facetas do eu em transformação 

evidenciado pela poética carvalho e manacaense. 

Janete Manacá, paranaense, mora em Cuiabá há 

39 anos, é atriz, poetiza e escritora. Formada em Serviço 

Social, Rádio e TV e Filosofia com pós-graduação em 

Semiótica da cultura pela UFMT. Autora de Deusas Aladas; 

A Última Valsa; Quando a Vida Renasce do Caos; Sinfonias 

do Entardecer; Extasiada de Infinitos; Tecelã de Memórias; 

Valentina, a menina que brinca com o vento; Outono para 

além da janela; GAIA – a poética silenciosa do amor e A 
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sabedoria dos caminhos: poesia em tempos de pandemia. 

Dentre esses livros, vale destacar a obra intitulada Sinfonias 

do entardecer, a qual relata retalhos poéticos de memórias 

guardadas e experimentadas no percurso de vida de Janete 

Manacá. Esta obra contém o poema A máscara, que é um 

dos textos poéticos a serem analisados nesta pesquisa. A 

história de Manacá é marcada pela vida no campo, onde 

aprendeu a respeitar a natureza, sendo, portanto, as 

protagonistas das suas poesias: a Mãe Terra, as ancestrais e 

as mulheres em conexão com o sagrado útero planetário. 

Ela ainda declara: 

 

a essas mulheres, com essas mulheres e por 

essas mulheres eu escrevo. E sigo na potência 

da poesia que tem perfume, memória, sabor, 

cura e proteção. Que invoca e convoca 

todas a estarem no seu lugar de guardiã, 

devota, curandeira, parteira, rezadeira, 

raizeira, benzedeira... num acolhimento 

afetivo, solidário e amoroso. (MANACÁ, 

2020.)  

 

Luciene Carvalho é escritora e poeta. Autora das 

seguintes obras: Conta-gotas; Sumo da lascívia; Aquelarre 

ou o livro de Madalena; Porto; Cururu e Siriri do Rio 

Abaixo (Instituto Usina); Caderno de caligrafia (Cathedral); 

Teia (Teia 33); Devaneios poéticos: coletânea (EdUFMT); 

Insânia (Entrelinhas), Ladra de flores (Carlini & Caniato), 

Dona (Carlini & Caniato) e Na pele (Carlini & Caniato). 

Carvalho começou a declamar poemas ainda na 

adolescência, sendo que parte importante do seu trabalho, 

como declamadora, acontece em shows poéticos, os quais 

unem figurino, efeitos cênicos e trilhas musicais no intuito 
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de oferecer sua poesia viva e colocá-la a serviço da emoção 

da plateia. Luciene Carvalho tomou posse da cadeira de 

número 31 na Academia Mato-grossense de Letras e 

atualmente comemora seus livros escritos, sendo que o 

primeiro deles foi a coletânea denominada Devaneios 

Poéticos (1994), fruto de sua participação no Festival Livre 

de Arte e Música Popular (FLAMP 93), criado pelo 

diretório central de estudantes e elaborada pela EdUFMT – 

Editora da Universidade Federal de Mato Grosso, com a 

participação de Juliano Moreira e Archimedes Neto. É 

nesta obra que encontramos o poema Crisálida, que trata 

sobre identidade e transformação. 

 

Identidade: conceitos em movimento  

 

Como dito anteriormente, uma das principais 

temáticas presentes no poema ―Crisálida‖, de Luciene 

Carvalho e também em ―A máscara‖, de Janete Manacá é 

a identidade. Para alguns teóricos a identidade se revela 

como uma invenção, não como uma descoberta e, para 

outros, a essência da identidade se constrói a partir do 

meio em que vivemos e de como interagimos na 

sociedade. Dentre os autores que discutem essa temática 

podemos citar o autor jamaicano Stuart Hall que percebe o 

sujeito como fragmentário e descentrado. 

Stuart Hall (2003) concebe as identidades do sujeito 

em três situações possíveis: 

 

● O sujeito iluminista: aquele que vê a 

identidade como essência. Um conceito, uma 

concepção de si desde que nascemos. A 
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identidade, portanto, para o sujeito 

iluminista é imutável. O sujeito é constituído 

a partir das próprias convicções e autônomo 

pelo mesmo motivo: sua identidade faz com 

que ele seja capaz de pensar, agir diante das 

próprias convicções. Sua identidade existia 

interiormente; 

● O sujeito sociológico: o ser já não se 

constituía tão autônomo quanto apregoava a 

identidade do sujeito iluminista, mas sim 

formava a própria identidade em contato 

com o outro. Pensar identidade nesse 

período do século XVIII e XIX, acarretava 

pensar também em interação social; 

● Já o sujeito pós-moderno é fragmentário. Este 

fato torna as identidades multifacetadas. A 

identidade é discutida por Hall como algo 

passível de modificação. Assim, a identidade 

pessoal é construída e moldada, conforme as 

convicções do ser. 

 

Pelo prisma de Hall, o ser não possui uma essência 

estática. Antes, é constituído historicamente e como tal 

constitui-se na diversidade sócio histórica e cultural. Assim 

o sujeito é sociológico e sua identidade se faz a partir da 

realidade. E a cada demanda, o ser pós-moderno passa a 

ser outro, em uma identidade fragmentária e de máscaras: 

 

[...]o sujeito assume identidades diferentes 

em diferentes momentos, identidades que 

não são unificadas ao redor de um ―eu‖ 

coerente. Dentro de nós há identidades 
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contraditórias, empurrando em diferentes 

direções, de tal modo que nossas 

identificações estão sendo continuamente 

deslocadas [...]. A identidade plenamente 

unificada, completa, segura e coerente é uma 

fantasia. Ao invés disso, à medida que os 

sistemas de significação e representação 

cultural se multiplicam, somos confrontados 

por uma multiplicidade desconcertante e 

cambiante de identidades possíveis, com 

cada uma das quais poderíamos nos 

identificar – ao menos temporariamente. 

(HALL, 2003, p.13) 

 

Percebemos, pela afirmação de Hall que os espaços 

sociológicos demandam ―personas‖ diferentes. Tal fato 

instaura uma certa insegurança (e por que não?) uma 

instabilidade no ser. Este se torna vulnerável às alienações 

sociais. Logo   

 

[...] durante sua vida, as pessoas constroem 

suas identidades ao se relacionarem umas 

com as outras em diferentes contextos e 

situações. A identidade de uma pessoa é 

formada com base em muitos fatores: sua 

história de vida, a história de sua família, o 

lugar de onde veio e onde mora, o jeito 

como cria seus filhos, fala e se expressa, 

enfim, tudo aquilo que a torna única e 

diferente das demais. (BRAYNER, 2007, p.6) 

 

A ideia de identificação e pertencimento nasce de 

conceitos perpetuados socialmente e que provocam a auto 

identificação de cada membro de um grupo. Isto posto, 

―[...] a identidade muda de acordo com a forma como o 



 

 
[ 51 ] 

sujeito é interpelado ou representado, a identificação não é 

automática, mas pode ser ganhada ou perdida‖ (Hall, 

2003, p.21). Na afirmação do autor, percebemos que é o 

próprio ser, imbuído das muitas significações e sentidos 

circulantes, o constituidor da própria identidade.  

Tanto o poema de Carvalho quanto o de Manacá 

trazem esse último sujeito que Hall (2003) se refere. Um 

ser que se vê diverso diante da multiplicidade identitária e, 

por isso mesmo, se constitui como plural. 

 

 A metáfora da transformação em ―Crisálida‖, de Luciene 

Carvalho e ―A máscara‖, de Janete Manacá 

 

O poema de Carvalho destaca-se já pelo título. O 

leitor ao ver o título ―Crisálida‖ é remetido ao estágio do 

ciclo de vida de um inseto. Assim, discute e propõe a 

reflexão acerca da antropomorfização do ser. Todos nós, 

humanos, seríamos crisálidas, seres em transformação? 

Importante ressaltar que a crisálida (ou pupa) é o estágio 

de um inseto a se formar. Quando aplicamos esse estágio 

na vida humana, por meio de metáfora, o retratamos 

como mudança. Já na vida dos insetos, chamamos esse 

acontecimento de metamorfose.  

Essa metamorfose pode ser associada à vida 

humana, porque vivemos em uma constante busca de 

nossa identidade e, por associação, passamos por vários 

estágios de mudança/ transformação do que somos ou 

acreditamos. No estágio de desenvolvimento, ao passar 

por metamorfose, a crisálida cria cores e traços 

constituidores de sua espécie. Retrata, assim, sua origem e 

delineia os estágios pelos quais passa até concretizar-se 
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como ser, como identidade constituída/ construída. O 

inseto começa pelo ovo, larva (lagarta), pupa (crisálida), 

imago (juventude) e inseto adulto. Já na vida humana, 

caracterizamos como: esperma/óvulo) ovulação, geração 

(gravidez), nascimento/ infância, juventude (em 

construção), vida adulta, velhice.  

Já o poema de Manacá, intitulado ―A Máscara‖ 

propõe a transformação por outro prisma. Remonta ao 

fato de que o rosto do ser humano é algo tão exposto, que 

é a primeira coisa que procuramos ao tentar estabelecer em 

um primeiro contato, quando temos que conversar com 

alguém. Por meio das expressões faciais conseguimos 

perceber muitos sentimentos, como alegria, dor, 

indiferença, raiva, apatia, vergonha, ternura, dentre outros.  

Tem pessoas que não gostam de estabelecer contato 

por meio do olhar, pois sentem-se expostas. Portanto, 

muitas vezes as pessoas optam por proteger-se e acabam 

fingindo ser outra pessoa, fingindo não sentir, para não 

demonstrar o que está por trás de seu verdadeiro eu. Eis a 

metáfora da máscara: ela pode ser usada, trocada e 

modificada a qualquer momento. 

O eu-lírico é a própria máscara que se confunde 

discursiva e imageticamente com o leitor por uma espécie 

de pacto previamente consolidado pelas metáforas 

propostas nas obras de Carvalho e Manacá. Assim, somos 

remetidos a pensar que ―[...] o sentido metafórico de uma 

palavra supõe o contraste de um sentido literal que, na 

posição de predicado rompe a pertinência semântica‖ 

(RICOEUR, 2000, p.446). Há beleza na metáfora 

exatamente por sugerir e assim atiçar a imaginação, como 

bem define Borges (2000, p. 40), ao afirmar que: 
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no meu entender, qualquer coisa sugerida é 

bem mais eficaz do que qualquer coisa 

apregoada. Talvez a mente humana tenha 

uma tendência a negar declarações [...] Mas 

quando algo é simplesmente dito ou – 

melhor ainda – insinuado, há uma espécie de 

hospitalidade em nossa imaginação. Estamos 

dispostos a aceitá-lo. 

 

Quando o eu-lírico afirma ―Eu sou a máscara‖ é 

para reforçar o quanto esse disfarce já faz parte de sua 

identidade, já se confunde e se mescla até mesmo com o 

seu verdadeiro eu: 

 

enquanto vivemos precisamos das máscaras, 

que são facções e ficções do nosso ser, pois, 

como aponta Octavio Paz um admirador e 

intérprete, et pour cause, de Fernando Pessoa 

- estamos condenados a inventar uma 

máscara e descobrir depois que esta máscara 

é o nosso verdadeiro rosto. O 

desmascaramento contínuo e sucessivo é uma 

tentativa de tocar este nós/outros 

instantâneo, de chegar à imagem poético-

política. (LAFER, In PAZ, 1971, p.272)  

 

Pode ser que, à primeira impressão, ao pensarmos 

em alguém usando máscara, seja associar com a ideia de 

dissimulação, fingimento, de enganar o outro, mas será 

mesmo que só pode ser interpretada por esse prisma? A 

obra de Manacá expressa o sentimento do sujeito 

contemporâneo ao ter que lidar com diversas relações 

sociais, inclusive relações virtuais, nas quais o sujeito não 
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precisa encarar de frente determinadas pessoas e situações, 

o que pode contribuir tanto para expressar sua verdadeira 

identidade quanto para adaptar-se às diversas situações 

cotidianas em que vê a sua subjetividade submersa, bem 

como aos padrões sociais aceitos pela sociedade.  Há tantas 

pessoas que não gostam de determinado trabalho e 

precisam colocar ―a máscara da satisfação‖, diariamente, 

afinal de contas, há tantas situações em que é preciso ter 

controle do que falar, do que sentir e em como se portar 

perante alguém, algum local ou alguma situação.  

  O poema de Manacá, possivelmente, destaca a 

crise de identidade e as transformações do sujeito pós-

moderno multifacetado e suas múltiplas identidades. Um 

sujeito que usa constantemente máscaras diversas e que 

pode, em algum momento, questionar-se sobre o seu 

verdadeiro eu e que, apesar de relacionar-se pessoal e 

virtualmente com muitas pessoas, sente-se solitário e triste. 

Seja pelo contato (ou falta dele) com o outro, seja pela 

submersão da cotidianidade, os questionamentos interiores  

 

estão também mudando nossas identidades 

pessoais, abalando a ideia que temos de nós 

próprios como sujeitos integrados. Esta perda 

de um ―sentido de si‖ estável é chamada, 

algumas vezes, de deslocamento ou 

descentralização do sujeito. Esse duplo 

deslocamento – descentralização dos 

indivíduos tanto do lugar no mundo social e 

cultural quanto de si mesmos – constitui uma 

crise de identidade para o indivíduo. (HALL, 

2003, p. 9) 
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Ambos os textos, ―Crisálida‖ e ―A máscara‖, 

propõem ao leitor, por meio de metáforas, a percepção do 

sujeito enquanto ser que se adapta, se molda e se adequa 

ao meio em que vive. No verso 18 do poema Crisálida 

aparece a figura de linguagem gradação: ―Ainda frágil, 

sonho e voo‖, estabelecendo as fases de sua vida, desde a 

frágil crisálida, para o momento em que tem perspectiva 

de vida, ou seja, passar a sonhar novamente para enfim, 

voar, mas enquanto esse momento não chega, ainda 

permanece recolhida em si, ―em busca e transformação‖, 

um percurso que o sujeito da pós-modernidade também 

trilha, sempre em busca de sua identidade, a qual está em 

constante transformação.  

A gradação também acontece no poema 

manacaense, expressando os momentos em que o eu-lírico 

utiliza a máscara: ―De manhã/ De tarde/ À noite‖, 

evidenciando, assim, o tempo prolongado em que a 

máscara é utilizada e isso é posto pelo eu-lírico como algo 

normal: ―Afinal, viver é representar‖. ―Representar‖, no 

sentido em que aparece no poema, faz parte do cotidiano. 

 

O tempo em ―Crisálida‖, de Luciene Carvalho e A 

―máscara‖, de Janete Manacá 

 

Cada obra dentro de um estilo, ―A máscara‖ e 

―Crisálida‖, mostram que as vivências 

 

são unidades individuais distintas umas das 

outras pelo seu conteúdo objectivo e, 

portanto, tudo quanto constituir elemento 

de cada uma delas ou tenha a sua origem 

unicamente numa vivência deve ser 



 

 
[ 56 ] 

igualmente individual como a própria 

vivência e distinguir-se de tudo quanto tiver 

a sua origem noutras vivências ou constituir 

uma componente destas. (INGARDEN, 1979, 

p.34)  

 

O segundo verso do poema de Manacá interpela o 

leitor. Destaca a estreita relação entre o ser e a coisa/ 

máscara. Nas palavras de Marli Walker, ―revela a múltipla 

experiência do ser que atravessa a existência em meio aos 

mais variados estágios de representação, talvez para se 

adequar a todas as demandas sociais‖ (WALKER; 

CARBONIERI, 2000). 

Indiferente do prisma, as duas obras se alicerçam no 

tempo. O tempo enquanto constituidor da identidade. Em 

―Crisálida‖, o tempo verbal aparece no presente sugerindo 

ainda mais volatilidade às circunstâncias e imprecisão dos 

fatos. Pressupõe a fugacidade identitária em que o ser se 

encontra. Apesar do tempo verbal, o poema sugere a 

sucessão dos acontecimentos: ―Sou projeto e já sou vida/ 

Preciso do tempo/ Sou crisálida‖. Nestes versos o eu lírico 

reconhece que ainda está em construção, mas que já existe, 

já tem uma essência, que já vive e inclusive, se apresenta 

como crisálida, sabe de sua condição, de sua metamorfose. 

 O tempo é o responsável pela construção do seu 

ser e a crisálida precisa disso, ela precisa do tempo 

necessário para se constituir, a sua formação não pode 

pular etapas. Eis que o poema de Carvalho propõe ao 

leitor essa percepção de que tempo e identidade se 

correlacionam, se aproximam e são necessários um ao 

outro, são interdependentes. Este fato nos faz perceber que 
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a identidade é perceptível conforme o que temos de 

conceito sobre o tempo. 

A temporalidade caracteriza-se no fato de existir e ir 

em busca da sua identidade. O poema externa que o 

tempo é o precursor de todas as etapas vivenciadas desde 

o seu nascimento até o momento em que está, momento 

de análise e reflexão de si. Neste ínterim, o eu-lírico nos 

traz a possibilidade de conceber, e de arquitetar, modelar 

não só o que está por vir, mas principalmente a própria 

identidade. Em outras palavras: 

 

O poema consagra um instante histórico 

experimentado pelo poeta e revelado por 

palavras, que são, enquanto palavras, 

histórico -sociais. Esta consagração se faz pela 

transmutação do tempo histórico em 

arquetípico e reencarnação deste arquétipo 

num agora determinado e histórico que é o 

poema. O tempo arquetípico revela a 

experiência concreta de um povo, de um 

grupo ou uma seita e é redescoberta 

novamente pelo leitor, pois no poema, 

através do ritmo, o tempo consegue reter a 

sua intencionalidade (LAFER, In PAZ, 1996, 

p.271). 

 

Manacá marca o tempo desde o segundo verso. 

Primeiramente com o verbo ―usa‖ e depois com os 

advérbios ―De manhã/ De tarde/Á noite‖ Deixa espaço 

para o leitor inferir que ―A Ideia, sempre igual a si mesma, 

não pode ser contemplada em sua totalidade porque o 

homem é tempo, perpétuo movimento: o que vemos e 

ouvimos são as "subdivisões" da Ideia através do prisma do 
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poema‖ (PAZ, 1996, p.26).  Uma vez que o ser humano é 

constituído no tempo, as concepções (dentre elas a 

identidade) estão sempre se modificando, ou seja, a 

elaboração de novos pensamentos acontece a partir do 

tempo. Tal fato nos faz perceber que 

 

se o sentido de ser é dado em uma 

compreensão do ser, e se o homem e seu 

compreender são essencialmente temporais, 

a ideia de ser deve estar também em íntima 

relação com o tempo. De fato, o tempo é o 

horizonte da compreensão do ser em geral 

(MAC DOWELL, 1993, p.163). 

 

Em concomitância, o exterior também constrói e 

influencia o sujeito na produção. Isto acontece porque o 

sujeito é atravessado pelo seu entorno, assim como a 

identidade interior de cada sujeito.  

 

Sentidos presentes no poema ―Crisálida‖, de Luciene 

Carvalho 

 

O poema Crisálida é composto por estrofes 

irregulares, visto que possui vinte versos distribuídos de 

forma sequencial. A primeira palavra, ―Silêncio‖, ao 

solicitar uma pausa logo no início do poema, acaba por 

estabelecer um ritmo ao poema, uma sonoridade e um 

indicativo de que o eu lírico está em um momento que 

necessita reconectar-se e encontrar-se, mas para isso é 

necessário um mergulho em seu ser. Segundo Candido: 
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o poema tem um corpo, uma realidade por 

assim material que se trabalha, combinando, 

explorando sonoridades; e que não é uma 

vaga aliança de ideias; que estas só existem 

poeticamente em virtude da sua encarnação 

no vocabulário adequado. Se concretamente 

encarnado, pode-se dizer que o poema é 

feito de versos, que são as suas unidades 

significativas[...] Verso, unidade do poema, 

cuja alma vimos ser o ritmo, e não o metro. 

(CANDIDO, 2004, p.95) 

 

Um aspecto a ser observado no poema carvalhiano 

é o eu-lírico. Em primeira pessoa já pressupõe um 

intimismo, uma aproximação com o leitor e a provocação 

de empatia. Faz o leitor ver o que está sendo discutido 

como constituidor de si. Causa o efeito de que o ser em 

transformação poderia ser (inclusive) o leitor. 

O primeiro verso do poema já sugere uma análise 

profunda do ser, uma tentativa de buscar uma paz para se 

conectar consigo mesma. ―Silêncio! Estou em mim‖. É 

importante observarmos que o verso traz um imperativo 

implícito de silenciamento do que é externo.  

Nesse sentido, o eu lírico propõe um momento de 

reclusão, de intensa transformação, hora de recolher-se no 

casulo. O eu lírico sabe que, neste momento, o que está 

fora não importa e que precisa compreender os processos 

que estão acontecendo em seu interior. Tais 

acontecimentos, consequentemente, serão expressos em 

seu exterior. Isto posto,  

 

a noção de ser e de absoluto do ser está 

associada à noção de identidade ―raiz única‖ 
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e à exclusividade da identidade, e que se 

concebermos uma identidade rizoma, isto é, 

raiz, mas que vá ao encontro das outras 

raízes, então o que se torna importante não 

é tanto um pretenso absoluto de cada raiz, 

mas o modo, a maneira como ela entra em 

contato com outras raízes: a Relação. Uma 

poética da Relação me parece mais evidente 

e mais ―enraizante‖ atualmente do que uma 

política do ser. (GLISSANT, 2005, p.37) 

 

Portanto, a identidade do ser é constituída por 

meio de relações entre os seres humanos e o meio 

ambiente. Dando continuidade à análise do poema, no 

segundo e terceiro versos, ―Fabrico ainda minhas cores / 

Estou em criação‖, o eu lírico reconhece que está passando 

por um processo de construção, tudo ainda é incerto e 

indefinido, pois está em formação. No entanto, quem 

fabrica as cores é o eu lírico, logo é responsável pela sua 

criação e seus tons.  

A associação com a arte visual nestes versos não é 

algo aleatório. O eu-lírico produz a imagem de uma 

diversidade suave. Não delimita em um espaço fechado ou 

uma área do conhecimento em que haja apenas o 

raciocínio lógico. Assim, sugere a mudança, a criatividade. 

O plural utilizado na palavra ―cores‖ sugere a possibilidade 

de ser ora de uma forma, ora de outra e a oscilação entre 

esses mundos/ meios é uma escolha que envolve arte, 

beleza e criação. 

Em ―Medito meus grafismos / Meus perfis‖, o eu 

lírico evoca novamente o lado sensorial-visual do leitor, 

pois provoca duplo sentido ou possibilidade para ler o 

poema. Em uma primeira leitura, propõe a reflexão acerca 
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de como se expressar por meio da escrita. A palavra 

grafismo remete à letra, mas também sugere a arte visual 

constituída de linhas e pontos, os quais são como marcas 

digitais, repletos de informação, representando e 

exteriorizando, assim, a essência do ser, sua cultura, sua 

marca, sua história. 

A respeito do significado dos grafismos, Vidal (1992, 

p.284) destaca que ―todas as artes, e o grafismo em 

especial, empregam certas convenções formais para 

representar objetos, eventos, entidades, processos, 

emoções, etc. Um observador precisa conhecer o contexto 

dos estilos para poder ler seus componentes formais.‖ O 

eu-lírico medita seus grafismos porque os conhece muito 

bem, sabe de seus processos e por meio de traços e formas 

consegue transmitir aquilo que não é possível pela 

oralidade, tornando visível aquilo que os indivíduos talvez 

não conseguissem perceber. O seu grafismo é sua forma de 

se comunicar, de se expor para o mundo, uma forma de 

expressão e de afirmar a sua identidade. 

O sentido da visão ainda é evocado pela palavra 

perfil, a forma como o eu-lírico se revela, suas facetas, em 

como se representa. Denota também a fragmentação do 

ser que ora tem uma determinada forma e, em outro 

momento, mostra-se totalmente diferente. Aqui o poema 

sugere que o ser não é estagnado em uma só essência ou 

identidade. Na tentativa de se conhecer profundamente, 

pode, sim, valer-se de ―perfis‖, facetas, máscaras. 

 

As memórias em ―Crisálida‖, de Luciene Carvalho e ―A 

máscara‖, de Janete Manacá 
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Seja o eu-lírico de ―Crisálida‖, seja o de ―A máscara‖ 

sofrem influências exteriores que contribuem para a 

formação de suas identidades. Recebem influências das 

memórias coletivas, se adaptam a elas, assim como 

recebem influências do meio e das relações estabelecidas 

com outras pessoas. Segundo Hallbawachs (1990, p.51) 

―cada memória individual é um ponto de vista sobre a 

memória coletiva, que este ponto de vista muda conforme 

o lugar que ali eu ocupo, e que este lugar mesmo muda 

segundo as relações que mantenho com outros meios‖. Os 

versos do poema Crisálida ―estou em criação‖, ―sou 

projeto e já sou vida‖ evidenciam o quanto eu lírico sabe 

de sua condição, tem consciência de si, ou seja, pelas 

experiências vividas ele reconhece ser diferente dos outros, 

portanto, reconhece sua identidade.  

Nos versos de Crisálida, ―Já tive vida interior‖, 

―Voltei aos meus genes/ Levando minhas vivências‖, fica 

evidente essa percepção do eu-lírico em relação à sua 

consciência de que teve passado, de que tem uma história. 

O eu-lírico, quando afirma que voltou aos seus genes, faz 

referência às memórias coletivas que se unem às suas 

memórias individuais, estas criadas no contato com o meio 

e suas relações com o outro, constituindo, assim, suas 

vivências. Isto quer dizer que  

 

a sucessão de lembranças, mesmo daquelas 

que são mais pessoais, explica-se sempre 

pelas mudanças que se produzem em nossas 

relações com os diversos meios coletivos, isto 

é, em definitivo, pelas transformações desses 

meios, cada um tomado à parte, e em seu 

conjunto. (HALBWACHS, 1990, p.51) 
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Essa relação com os diversos meios coletivos 

também se estabelece no poema ―A Máscara‖ e influencia 

na constituição da máscara que o eu-lírico usa. Quando o 

poema diz ―Afinal, viver é representar‖, reforça a ideia de 

que a vida é uma encenação, algo fictício, onde é possível 

usar uma máscara que esconda o seu verdadeiro eu e que 

de tanto usar a máscara, essa identidade se confunde com 

o que de fato é real e verdadeiro. 

Ainda no poema de Manacá, nos versos ―Mas...e o 

meu verdadeiro rosto, onde foi que eu o deixei?‖, há essa 

confusão identitária, que pode ter sido ocasionada pela 

perda ou negação de uma história. Seja por escolha ou 

necessidade, o uso constante da máscara faz com que o eu-

lírico se sinta perdido em meio a tantas facetas. Entretanto, 

este fato não é suficiente para subjugar as memórias que a 

compõem como ser. O eu poético não sabe quando 

perdeu tais memórias, resquícios de um passado, mas sabe 

que os teve e que são eles que permitem sê-lo daquela ou 

de outra maneira. Isto quer dizer que há 

 

um momento da vida das humanidades em 

que o ser humano começa a aceitar a ideia 

de que ele mesmo está em perpétuo 

processo. Ele não é ser, mas sendo, e que 

como todo sendo muda. Penso que esta é 

uma das grandes permutações intelectuais, 

espirituais e mentais de nossa época que dá 

medo a todos nós. Todos temos medo desta 

ideia: um dia vamos admitir que não somos 

uma entidade absoluta, mas sim um sendo 

mutável. (GLISSANT, 2005, p. 33) 
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Em ―A máscara‖, o eu-lírico, apesar de acreditar que 

a vida é pura encenação, ainda tem consciência do seu 

verdadeiro eu, mas não sabe onde o deixou, talvez 

perdido em algum acontecimento, alguma lembrança, 

como se tivesse ficado para trás, sendo substituído por 

máscara. Este fato fica claro nos versos: ―Mas o meu 

verdadeiro rosto,/ Onde foi que eu o deixei?‖. O último 

verso do poema deixa este questionamento, esta procura 

de seu verdadeiro rosto.  

Entre a afirmação ―Eu sou a máscara‖ e o 

questionamento acerca de onde está o seu verdadeiro 

rosto, há a presença do advérbio ―Afinal‖ no sentindo de 

chegar a uma conclusão, acompanhado da expressão 

―viver é representar‖, portanto, o eu-lírico acredita que a 

vida, em suma, é uma encenação, uma farsa, como um 

conjunto de cenas exibidas no teatro.  

Tanto ―Crisálida‖ quanto ―A máscara‖ possuem eu-

líricos cônscios de sua história e trajetória. O eu-lírico de 

Carvalho afirma: ―Já tive vida anterior/ e realizo síntese/ 

voltei aos meus genes/levando minhas vivências‖. Pelo 

excerto percebemos a busca pelas memórias como fator de 

representação de uma realidade e (também) de 

transformação.  

Da mesma forma acontece com o eu-lírico de 

Manacá, pois logo no início do poema ele aparece 

conversando consigo mesmo, relatando os diferentes 

momentos em que afirma que é a máscara: ―De manhã/ De 

tarde/ À noite‖. Portanto, tem consciência de sua 

identidade mascarada, assim como de sua verdadeira 

identidade, e até afirma que viver é representar, admitindo 

para si que o ato de usar máscaras é algo que faz parte de 
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sua vida, embora se questione acerca de sua identidade 

verdadeira: ―Mas... e o meu verdadeiro rosto,/ Onde foi 

que eu o deixei?‖. Um aspecto imagético que nos lembra o 

poema Retrato, de Cecília Meireles, que também finaliza 

com um questionamento acerca de sua identidade: ―Em 

que espelho ficou perdida/ A minha face?‖. Percebemos, 

portanto a dialogicidade entre os dois poemas.  

Há um momento, depois que a crisálida passa por 

várias mudanças de pele, em que haverá total repouso, 

estágio em que os tecidos de seu corpo vão se 

modificando. Ali, reclusa em seu ser, é como se voltasse em 

seu estágio inicial, no entanto ela já tem uma vivência, 

uma essência que não pode ser apagada e sim aprimorada. 

Retomando a metáfora da metamorfose percebemos que a 

transformação é dolorida, sofrida para o ser, mas desse 

sofrimento são retiradas experiências e vivências que 

determinam a transformação identitária a quem se propõe 

ao autoquestionamento. 

 

Em busca de um fechamento 

 

De forma imagética, a identidade é trabalhada em 

ambos os poemas como algo em constante mudança e 

transformação. Por meio de metáforas, os poemas 

dialogam com o leitor, questionando acerca de sua 

identidade e dos processos pela qual ele passa, assim como 

o faz refletir acerca de como as relações humanas 

contribuem para esse processo, da mesma forma que as 

vivências e contato com ambientes diversos. Também 

permite a reflexão relacionada ao comportamento do ser 

perante as diversas situações do mundo atual e de como, 
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muitas vezes, é preciso se adaptar, mascarar a verdadeira 

identidade para ser aceito e cumprir com as normas sociais 

estabelecidas para uma boa convivência. Mas que é preciso 

ter cuidado para não se perder em meio a tanta 

informação e tantas transformações, elementos 

característicos da era digital e que influenciam diretamente 

nas relações sociais e formação de identidade.   

Nos dois poemas o leitor é remetido a se identificar 

com o eu-lírico. Este traz em sua própria constituição 

enquanto ser, resquícios sociais e históricos por meio de 

memórias implícitas nos versos. O recurso da primeira 

pessoa, tanto em ―Crisálida quanto em ―A máscara‖ 

aproxima o eu-lírico e o leitor. É como se o eu-lírico 

conversasse consigo mesmo, relatando os diferentes 

momentos em que afirma que é a máscara ou crisálida. A 

conceituação de si não é uma identidade específica ou 

algum momento/ memória que o constituiu como tal. 

Antes, a identidade, parece-nos, proposta por ambos os 

poemas, é a própria transformação: o ser e deixar de ser, 

ou seja, a ressignificação de si. 
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A REFERENCIALIDADE, O IMAGINÁRIO 

POPULAR E AS MARCAS DAS NARRATIVAS DO 

MEDO E DO TERROR NO CONTO CABRA 

MACHO, MAS NEM TANTO, DE VIRIATO 

MOURA 

 

José Flávio da Paz (UNEMAT/UNIR)
6
 

 

A metaficção historiográfica 

demonstra que a ficção é 

historicamente condicionada e 

a história é discursivamente 

estruturada.   

HUTCHEON, 1991, p. 158 

 

Introdução 

 

A literatura rondoniense é uma grande seara com 

bons frutos a serem colhidos. Resultante de uma mistura 

étnica racial e cultural, oriunda das mais diversas partes do 

planeta e dos Estados brasileiros, Rondônia se constrói com 

bases profícuas. A educação e consequentemente, a 

Literatura avançam à galope, embora se reconheça a 

ausência de políticas mais efetivas, pois embora existam 

iniciativas isoladas, os gestores deveriam atentar para o 

fato de que a leitura literária, o incentivo ao hábito da 
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leitura e a criação de espaços de criação artístico-literários, 

inclusive bibliotecas voltadas para aos diversos públicos 

leitores são de extrema importância para uma população 

saudável físico e mentalmente. Afinal, é preciso garantir e 

defender a todos o ―direto de ler‖. ―(...) ‗O direito de ler 

significa igualmente o de desenvolver as potencialidades 

intelectuais e espirituais, o de aprender e progredir.‘ ‖, 

conforme cita o escrito Richard Bamberger (2000, p. 9), na 

obra Como incentivar o hábito de leitura, publicada 

originalmente sob o título Promoting the Reading habit, 

em 1975. 

Se assim procedermos, é possível vislumbrar a 

construção de uma sociedade mais letrada, justa, 

consciente e, consequentemente mais exitosa. Para tanto, 

faz-se necessário ainda, a compreensão da realidade, do 

entorno e da intervenção cidadã para que o patrimônio 

histórico e da memória artístico-cultural sejam mantidos e 

que o avanço tecnológico não permita uma extinção 

daquilo que deu origem ao seu povo e ao qual pertence. 

Nesse sentido, vale o destaque de que tal premissa, 

advém do século passado e, não necessariamente é 

originária de historiadores, como se possa presumir, mas de 

literatas, arquitetos e outros artistas, dando origem ao que 

hoje se conhece como Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional-IPHAN, criado em 1937, pelo ministro 

da educação, Gustavo Capanema, que requereu de Mário 

de Andrade, então diretor do Departamento de Cultura da 

prefeitura de São Paulo as providências para a criação de 

um órgão que pudesse se dedicar à preservação do 

patrimônio histórico e artístico nacional. Entendendo-se a 

noção de arte como ―a habilidade com que o engenho 
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humano se utiliza da ciência, das coisas e dos fatos‖. 

(ANDRADE, 1981) 

Ou seja, história, arte e literatura caminham juntas, 

embora tenham fins diferentes sua principal preocupação e 

interesse é a formação crítico-cidadã, a participação sócio 

histórica e a evolução maturacional para lidar com as 

diferenças e as adversidades que assolam o 

contemporâneo, sem perder de vista as condições humanas 

de se reconhecer e, sempre que possível revisitar o passado 

na busca incessante de respostas, cujas buscas e resultados 

os projetem para um futuro mais positivo e próspero. 

Nesse sentido, há de se considerar que tal 

formação humana não consiste apenas de fatos, mas de 

todo o processo imaginário que esse possa comportar e, 

desse modo, se reconhecer no lugar que fala e do lugar que 

fala, conforme bem conceituou a filósofa, ativista e 

escritora, Djamila Ribeiro (2019), na obra Lugar de fala, 

que embora trate das questões inerentes ao feminismo, 

aqui seu conceito cabe bem: 

 

Para além dessa conceituação dada pela 

Comunicação, é preciso dizer que não há 

uma epistemologia determinada sobre o 

termo lugar de fala especificamente, ou 

melhor, a origem do termo é imprecisa. 

Acreditamos que este surge a partir da 

tradição de discussão sobre feminist 

standpoint – em uma tradução literal ―ponto 

de vista feminista‖ – diversidade, teoria racial 

crítica e pensamento decolonial. As reflexões 

e trabalhos gerados nessas perspectivas, 

consequentemente, foram sendo moldados 

no seio dos movimentos sociais, muito 



 

 
[ 72 ] 

marcadamente no debate virtual, como 

forma de ferramenta política e com o intuito 

de se colocar contra uma autorização 

discursiva. Porém, é extremamente possível 

pensá-lo a partir de certas referências que 

vêm questionando quem pode falar. 

Há estudiosos que pensam lugar de fala a 

partir da Psicanálise, analisando obras de 

Michel Foucault, de estudos de Linda Alcoff, 

filósofa panamenha, e de Gayatri Spivak, 

professora indiana, como em ―Uma 

epistemologia para a próxima revolução‖ e 

Pode o subalterno falar?, respectivamente. 

(RIBEIRO, 2019. pp. 28) 

 

É, portanto, desse lugar nortista que falam as 

personagens e os narradores da obra idealizada pelos 

escritores e organizadores, Viriato Moura, Yêdda Borzacov 

e Samuel Castiel, intitulada como o ―Trem vivo: viagem ao 

imaginário da Ferrovia do Diabo‖ e publicada em 2013, 

cujo conto a ser trabalhado nesta oportunidade tem como 

título ―Cabra macho, mas nem tanto‖ de Viriato Moura. 

O artigo se constituirá da apresentação do autor, 

frente a sua fortuna crítica e a sua contribuição para a 

consolidação da literatura rondoniense na atualidade, 

seguindo-se pela análise da referencialidade e a 

reflexibilidade presentes no conto, visto que se trata de 

uma ficcionalização baseada na historiografia de um 

monumento fundamental e de grande relevância para a 

origem das Cidades que se cortam e se unem pela Estrada 

de Ferro Madeira Mamoré, buscando-se, dessa maneira, 

constatar as intertextualidades entre textos históricos e 
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ficcionais, não perdendo de vista os aspectos elementares 

do conto e o estudo do realismo fantástico. 

 

Viriato Moura: percurso e obras 

 

Viriato José da Silva Moura (1947) é natural de 

Xapuri-Acre, radicado em Porto Velho-Rondônia chegando 

ao Estado ainda criança. Formou-se e atua como médico 

especialista em ortopedia, medicina do trabalho e medicina 

do esporte. É escritor, poeta, artista visual, jornalista e 

apresentador em programas de televisão e jornais locais e 

nacionais, bloggeres e em algumas redes sociais. É membro 

da Academia Rondoniense de Letras – ARL e da Academia 

de Letras de Rondônia-ACLER, ocupante da cadeira 19 

dessa última. (ACLER, 2021)  

É autor de dez livros em prosa e verso, sendo um 

deles sobre a história da medicina em Rondônia e, embora 

publicados no Brasil, muitos deles distribuídos em Portugal, 

Angola e Cabo Verde. Participou de coletâneas, entre elas 

a obra, Escritos de Rondônia, promovida pelo Governo de 

Rondônia, por meio da Secretaria de Estado de Esportes, 

Cultura e Lazer-SECEL, em 2000, na guisa do prefácio da 

obra, o então secretário da SECEL, Werley Gonçalves 

Ferreira, assim se expressa para apresentar os objetivo, 

como sendo abordar e promover,  ―exclusivamente a 

temática local, apresentando, agora, textos de exclusivo 

sabor rondoniense, poemas e crônicas sobre o nosso povo, 

nossa cultura e nosso meio ambiente‖. Nessa ocasião, 

juntamente com doze prosistas e trinta e seis poetas, numa 

soma de quase cem escritos, lá constam quatro contos de 
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Viriato Moura. (RONDÔNIA.SECEL, 2000, pp. 48; 50; 54 

e 57) 

O texto ―Cabra macho, mas nem tanto‖ foi 

publicado na coletânea de contos e crônicas, Trem vivo: 

viagem ao imaginário da Ferrovia do Diabo, em 2013 e 

organizada por Viriato Moura e os escritores e também 

imortais da ACLER, Yêeda Maria Pinheiro Borzacov - 

funcionária pública, historiadora; e, Samuel Moisés Castiel 

Júnior - médico, músico, poeta e cronista. A obra congrega 

trinta e cinco textos, sendo dezoito de Viriato Mora, nove 

de autoria de Yêdda Borzacov e oito de escritos por 

Samuel Castiel. 

A obra chama a atenção pelo cuidado dos 

organizadores seguirem a alternância de apresentação um 

após o outro na ordem Viriato Mora, Yêdda Borzacov e 

Samuel Castiel pelo menos até a página cento e onze, após 

isso a predominância é apenas do primeiro autor e todos 

os contos e as crônicas versam sobre os inusitados fatos 

imaginários que envolvem a Ferrovia do Diabo e seus 

usuários, sejam crianças, mulheres, homens, jovens, 

adultos, velhos religiosos ou não. Todos acabam por 

construir tramas que causa medo, cismas e inquietações que 

assustam a cada nova leitura. 

 

O conto Cabra macho, mas nem tanto: referencialidade e a 

reflexibilidade 

  

O conto, bem como os demais que constam da 

Coletânea, está fundamento, essencialmente, nos princípios 

da referenciação e da reflexibilidade que a Ferrovia 

Madeira Mamoré, também conhecida por Ferrovia do 
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Diabo, em função das inúmeras mortes oriundas de saques 

e da malária que assolavam o início do século passado. 

Ou seja, consideremos a referenciação ou a 

reflexibilidade, como algo que  

 

não privilegia a relação entre as palavras e as 

coisas, mas a relação intersubjetiva e social 

no seio da qual as versões do mundo são 

publicamente elaboradas, avaliadas em 

termos de adequação às finalidades práticas e 

às ações em curso dos enunciadores.‖ 

(MONDADA apud KOCH, 2006, p. 60). 

 

O próprio Viriato Moura, na orelha da obra assim, 

se justifica pela criação da Coletânea: 

 

A decisão de publicar esta coletânea de 

contos e crônicas foi motivada pelo fato de a 

maioria da literatura disponível sobre a 

lendária Estrada de Ferro Madeira-Mamoré 

(EFMM), construída entre 1907 e 1912, entre 

Porto Velho e Guajará-Mirim, primeiras 

cidades que deram origem ao estado de 

Rondônia, ser composta por livros de 

história no contexto da ciência que estuda os 

fatos passados. Poucos foram os autores 

regionais que enveredaram pelo mundo sem 

limites da imaginação tendo como tema de 

fundo a chamada ―Ferrovia do Diabo‖. 

Nativistas militantes que somos, domiciliados 

nesta terra há mais de meio século, 

resolvemos trazer a lume, amparada os pelas 

vivências desde a mais tenra idade, o 

significado material e afetivo dessa ferrovia 
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para nós e aqueles que aqui vivem desde há 

muito. (MOURA, 2013) 

 

Frente ao exposto, cabe-nos reconhecer a 

importância do reconhecimento local e da sua produção e 

registro para as gerações futuras, ainda que caiba a História 

fazer esse registro, podemos pensar das escolas trabalharem 

também, essas mesmas temáticas de maneira lúdica e 

envolventes de maneira que o educando se reconheça 

partícipe desse cenário que não se apresenta estanque, mas 

em movimento e vivido, pois a História, assim como o 

imaginário literário estão em constantes dinâmicas 

existências, sendo o homem o único ser capaz de 

transformá-las e, consequentemente, recontá-las. 

Desse modo, Viriato Moura alia os fatos inerentes 

à História Oficial da Ferrovia do Diabo e a recria nas suas 

estórias fantásticas, a partir daquela temática, antes 

comprometida em revelar apenas os fatos, fazendo de 

Cabra macho, mas nem tanto: um conto, além de situado 

na esfera do fantástico, uma referência para aquilo que nos 

estudos literários denominamos de ficção historiográfica, 

expressão utilizada por teóricos como Michel de Certeau, 

nas obras  A invenção do cotidiano (1980) e A escrita da 

História (1990); Peter Burke, em História cultural: passado, 

presente e futuro (1992); e, Roger Chartier,  em Literatura 

e História (1999), tema da sua conferência, proferida em 5 

de novembro de 1999, no Salão Nobre do Instituto de 

Filosofia e Ciências Sociais que assim se posiciona: 

 

A relação entre literatura e história pode ser 

entendida de duas maneiras. A primeira 

enfatiza o requisito de uma aproximação 
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plenamente histórica dos textos. Para 

semelhante perspectiva é necessário 

compreender que nossa relação 

contemporânea com as obras e os gêneros 

não pode ser considerada nem como 

invariante nem como universal. Devemos 

romper com a atitude espontânea que supõe 

que todos os textos, todas as obras, todos os 

gêneros, foram compostos, publicados, lidos 

e recebidos segundo os critérios que 

caracterizam nossa própria relação com o 

escrito. (...) Trata-se também de considerar o 

sentido dos textos como o resultado de uma 

negociação ou transações entre a invenção 

literária e os discursos ou práticas do mundo 

social que buscam, ao mesmo tempo, os 

materiais e matrizes da criação estética e as 

condições de sua possível compreensão. 

Mas há uma segunda maneira talvez mais 

inesperada de considerar a relação entre 

literatura e história. Procede ao contrário, 

isto é, descobre em alguns textos literários 

uma representação aguda e original dos 

próprios mecanismos que regem a produção 

e transmissão do mistério estético. 

Semelhantes textos que fazem da escritura, 

do livro e da leitura o objeto mesmo da 

ficção, obrigam os historiadores a pensar de 

outra maneira as categorias mais 

fundamentais que caracterizam a ―instituição 

literária‖. (...) (CHARTIER, 1999, p197-198). 

 

 Logo, ao passo que beiramos a História 

deparamo-nos com os escritos que Viriato Moura que nos 

conduz por meio de seus contos e crônicas ao imaginário 

dos acontecimentos. Uma viagem que acontece antes em 
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nós, enquanto seus leitores e poderá ou não se efetivar no 

nosso cotidiano, transformando-o e reconhecendo-o como 

parte de nós próprios. 

Nesse sentido, o imaginário fantástico é 

contemplado e, dado nosso poder criador, chegamos a 

ficcionar seus contos de medo e de horror, em especial em 

Cabra macho, mas nem tanto, cujo direcionamento dado 

pelo narrador, podem-se contemplar momentos tensos de 

agonia e terror. 

Compreenda-se ficção fantástica ou estética do 

horror, como aquela literatura que conduz o leitor ao 

sentimento mais primitivo da humanidade, como citou 

Howard Phillips Lovecraft (2007), na obra O horror 

sobrenatural em literatura: 

 

A emoção mais antiga e mais forte da 

humanidade é o medo, e o tipo de medo 

mais antigo e mais poderoso é o medo do 

desconhecido. Poucos psicólogos contestarão 

esses fatos e sua reconhecida verdade deve 

estabelecer, para todos os tempos, a 

autenticidade e dignidade da ficção fantástica 

de horror como forma literária. Contra ela 

são desfechadas todas as setas de uma 

sofisticação materialista que se aferra aos 

acontecimentos externos e emoções 

corriqueiras, e de um idealismo ingênuo que 

despreza a motivação estética e pede uma 

literatura didática para ―elevar‖ o leitor a um 

nível adequado de pretensioso otimismo. 

Mas a despeito de toda essa oposição, a 

ficção fantástica sobreviveu, se desenvolveu 

e atingiu níveis extraordinários de perfeição 

fundada que é num princípio profundo e 



 

 
[ 79 ] 

elementar cujo apelo, conquanto nem 

sempre universal, deve necessariamente ser 

permanente e intenso a espíritos com a 

sensibilidade apropriada. (LOVECRAFT, 

2007, p. 13) 

 

É em meio a esse cenário que o conto Cabra 

macho, mas nem tanto, se posiciona, além de acreditar 

serem apropriadas as diversas fases existências, mas mais 

precisamente aos adolescentes e jovens, pelo gosto que é 

natural, por estórias de ação, imprevistos, descobertas, 

suspense e temas voltados para o sobrenatural. 

 

Os elementos da narrativa e o fantástico em Cabra macho, 

mas nem tanto. 

 

A estrutura inicial do conto faz referência às 

perspectivas de Propp, como sendo em ―era uma vez‖, 

quando se ler em Viriato Moura: ―Tudo começou numa 

noite‖, inclusive em caixa alta, com destaque do escritor. 

O narrador descreve o personagem como ―um 

homem rude e valente, egresso do Nordeste, cabra macho, 

sim senhor.‖. Podendo por meio dessa tender, por 

autorização do autor ou não, a uma maneira ambígua de 

se referir aquele povo. Entretanto, podemos reconhecer tal 

expressão como uma polissemia, que se desencadeará em 

sentidos múltiplos. 

O narrador dar voz ao personagem, de maneira 

que se pretende estabelecer um diálogo com o leitor, 

fazendo com que esse se identifique e se reconheça a 

imagem estabelecida da relação medo-coragem. 
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O conto chama a atenção ainda, para os aspectos 

sensoriais olfativos, quando relaciona o cheiro de flores à 

morte do maquinista, ou seja, há de se elucidar para 

aqueles já experientes um cheiro de crisântemo, rosa 

branca, margarida entre outras comuns nesse tipo de 

celebração ritualística. 

Traz a marca da oralidade, representada pela 

expressão, típica do povo nordestino, quando da João 

Alves solta o ―arre égua, meu padimCiço, volto mais 

não!‖. 

O cenário apresentado ao fundo do conto Cabra 

macho, mas nem tanto, é a estação inicial/final da Estrada 

de Ferro Madeira-Mamoré, na cidade de Porto Velho que 

carrega com pseudônimo de Ferrovia do Diabo, pelas 

inúmeras atrocidades ocorridas aos que trabalhavam na 

construção da via férrea e em seu percurso, mas também 

por uma iniciativa mercadológica, sugerida por Francisco 

Marins, proprietário da editora Melhoramentos, quando 

do interesse na publicação da obra Ferrovia do Diabo, de 

autoria do historiador, jornalista e fotógrafo 

documentarista, engenheiro, professor de Matemática e 

Física e escritor brasileiro, Manoel Rodrigues Ferreira, 

sendo a sua primeira edição datada de 1961, com um 

grande número de vendas, mas nenhuma crítica, uma vez 

que a obra trazia muito da História da EFMM, mas nada 

de Literatura. 

 

Após a publicação de A Ferrovia do Diabo, 

houve grande interesse por essa história 

verdadeira, assim como reportagens 

inventando fatos que nunca existiram. (...)  
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Também surgiram obras abordando o 

assunto no campo da literatura, a primeira 

delas de ficção, em 1963, com o título O 

Romance da Madeira-Mamoré, do escritor 

Barros Ferreira, editado pelo Clube do Livro 

(SP). Seguiu-se de As Botas do Diabo, de Kurt 

Falkenburg, em 1981, uma contrafação à 

verdadeira história. A primeira obra séria foi 

Trem Fantasma – A Modernidade na Selva, 

um estudo de natureza sociológica de 

Francisco Foor Harddman, catedrático da 

Universidade de Campinas (SP), editado pela 

Companhia das Letras. (FERREIRA, 2005, pp 

11-14) 

  

Compreendido o cenário da trama, apresentam-se 

os demais elementos contextuais do conto, a saber:  

 

Tudo começou numa noite tempestuosa de 

novembro, em pleno inverno amazônico. 

Raios rasgavam o céu e relâmpagos se 

refletiam nas águas barrentas do rio Madeira, 

que fica logo ali, bem pertinho da lendária 

Estação da Estrada de Ferro Madeira-

Mamoré, na bucólica Porto Velho quase sem 

luz, no ano de 1947. (MOURA, 2013, p. 71) 

 

 

Constata-se, desse modo que o Foco Narrativo ou 

Ponto de Vista do Narrador classifica-se no âmbito do 

narrador observador, ou seja, sustenta-se nos princípios 

difundidos pelos pesquisadores Cleanth Brooks e Robert 

Penn Warren (1943) como sendo ―aquele que se posiciona 

fora dos fatos narrados. Ele narra a história em terceira 

pessoa. Possui, assim, uma maior imparcialidade e isenção 
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sobre as ações quando comparado ao narrador 

personagem, que participa efetivamente da trama.‖ 

(BROOKS & WARREN, 1943, p.588).  

O narrador observador conhece todo o enredo, 

mas não participa dele. Narra, desde a contratação do 

único personagem, João Alves, cearense recém-chegado 

aquelas terras em busca de emprego e melhoria de vida 

que, por não conhecer as estórias da EFMM aceita o 

emprego de vigia. As 19h horas, por ocasião do início das 

suas funções, tudo transcorrer normalmente, embora seja 

consumido por uma sensação de medo, dado a solidão e 

um ―clima estranho‖ que o espaço propiciava.  

 

(...). Era um homem rude e valente, egresso 

do Nordeste, cabra macho, sim senhor. Mas 

estava, não sabia o motivo com medo. 

(...) 

Na verdade, João pouco sabia sobre a 

ferrovia, tampouco conhecia outros 

funcionários. Nem sequer tinha noção que 

guardava um patrimônio cuja história jamais 

poderia ser esquecida. Por necessidade, virou 

vigia da estação. Por isso estava ali, 

enfrentando sua primeira madrugada de 

trabalho. (MOURA, 2013, pp. 71-72) 

 

Mas não haveria de ter medo. ―Medo de quê?‖. 

Entrou na guarita, pois começou a chover quase no mesmo 

instante que João Alves para trabalhar e foi aumentando 

gradualmente, chegando a uma grande ventania, 

relâmpagos e trovoadas, típicas do período de inverno, 

afinal era novembro. A chuva passará na madrugada. 
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Saiu para uma ronda, visto que já não chovia, 

quando ouviu um apito vindo da locomotiva que partira 

as 08h da manhã rumo a Guajará-Mirim, mas nada viu, 

senão a silhueta de um possível maquinista e um cheiro 

floral que pairava no ar.  

 

- Ei, quem é você?! – Gritou João andando 

em direção à máquina. 

(...) 

- Responda, macho véio! Quem está aí?! – 

insistiu o valente nordestino. (MOURA, 

2013, p. 72) 

 

Era quase 02h da madrugada, quando após insistir, 

João Alves resolve voltar para a guarita com medo e 

nervoso, onde fica até chegarem os primeiros passageiros 

para o embarque. Isso já era 04h30. 

Aproximou-se da tripulação que falavam alto, 

pareciam agitados com algum acontecimento, quando 

verificado, perguntaram-lhe se não sabia do falecimento do 

maquinista, que ocorrera na madrugada, por volta das 

02h.  

Diante do acontecimento, espera, nervosamente, o 

terminar do seu turno e com a chegada do seu chefe, pede 

demissão do posto, recorrendo ao ―padimCiço‖, nunca 

mais retornar aquele lugar. 

O conto traz à baila, ainda, aspectos da ironia e do 

humor quando faz referência a imagem do Cabra macho, 

ou seja, aquele que, no imaginário masculino da cultura 

nordestina brasileira, não foge diante das adversidades e 

dos medos, quando na verdade, ―Os Brutos Também 
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Amam‖, jargão atribuído a títulos de filmes, músicas e 

livros desde a segunda metade do século passado.  

Outro aspecto a ser observado é a fé e a lenda 

cearense criada em torno do sacerdote, Cícero Romão 

Batista, conhecido ainda, como Padre Cícero ou 

padimCiço, homem carismático que gozava de prestígio, 

poder e influência sobre a vida social, política e religiosa 

do Ceará e demais cidades nordestinas.  

No quesito personagem, Cabra macho, mas nem 

tanto, atende fielmente, a condição quantitativa, pois é 

comum que em textos desse gênero se encontre poucos 

personagens, nesse caso, apenas João Alves é nomeado e 

os demais figuram apenas como coadjuvantes da 

cena/imagem criada pelo leitor. 

O conto se constitui de diálogos diretos que 

acontece - entre o vigia e a tripulação; indiretos - entre o 

vigia e o fantasma maquinista: 

 

- Olá pessoal, eu sou o novo vigia da 

estação. Meu nome é João. Aconteceu 

alguma coisa? 

- Não sabe não, rapaz? Nosso colega 

maquinista que ia com a gente hoje, morreu 

ontem à noite, do coração, no Hospital São 

José – disse um deles. 

- Morreu!? Valei-me meu padimCiço, então 

era ele? – disse o vigia cheio de espanto. 

- Ele quem? – perguntou de pronto, um dos 

ferroviários. 

- O maquinista que morreu tentou dar 

partida no trem esta madrugada – explicou o 

nordestino valente, sob o olhar incrédulo 

dos presentes, contando o que acontecera 
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com ele durante o seu primeiro plantão.  

(MOURA, 2013, p. 73)  

 

E diálogo interior, quando se indaga acerca dos 

seus medos e reações, inclusive ao sai do emprego ―arre 

égua, meu padimCiço, volto mais não!‖. 

O desfecho acontece no momento que o 

personagem se assusta ao saber da morte do maquinista e 

que poderia voltar reviver tudo aquilo a qualquer 

momento, pois homem e máquina ou seu convívio com o 

trabalho o faziam uno nesse processo. O receio de João 

Alves era que o feito viesse a se repetir nos dias seguintes e 

ele tivesse que conviver com aqueles que pertencem a 

outro mundo no seu cotidiano funcional. 

  

Considerações finais 

 

O conto Cabra macho, mas nem tanto, apresenta 

um recorte espaço-temporal literário preciso e se sustenta 

nas premissas fatídicas que envolvem a lendária Estrada de 

Ferro Madeira-Mamoré, mas não tem o interesse de se 

fazer história, a partir do conto, mas contar de forma 

lúcida e despretensiosa, narrativas que envolvam o 

imaginário populacional e, porque não, fazer o leitor 

aguçar seus interesses por questões artística, literárias e 

culturais da cidade de Porto Velho.  
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em relação ao ensino, à aprendizagem 

e ao próprio desenvolvimento e 

formação são diferentes do que 

expressavam as gerações anteriores.  

BACICH e MORAN, 

2018, p. 16. 

 

Introdução 

 

O presente trabalho tem por objetivo relatar as 

dificuldades encontradas no ensino-aprendizagem do 

espaço virtual, em seus diferentes desafios, e descrever a 

experiência de se utilizar ferramentas digitais aliadas ao 

cenário adverso que se traduz em trazer o estudante ao 

envolvimento na construção do conhecimento.  

No contexto em que o artigo foi escrito, o país se 

encontra em um momento pandêmico, e alcançar de 

forma participativa a atenção dos estudantes, bem como 

trazer os alunos para o centro do seu processo de 

aprendizagem, que por vários motivos se encontram 

dispersos, tem sido o maior de todos os desafios que a 

escola tem enfrentado. Dessa forma, buscamos traçar 

caminhos, criar oportunidades para que nossos objetivos 

sejam alcançados. 

Entrementes, o profissional da educação procurou 

encontrar soluções para os desafios ao longo dessa jornada 

em busca da construção do conhecimento. Nessa nova 

realidade, o profissional fica impossibilitado de estar 

presencialmente com seus estudantes e, a partir desse 

princípio, para alcançarmos com êxito o maior número de 

educandos, utilizamos ferramentas digitais, acordos 

interdisciplinares, associando métodos, estudos e 
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metodologias inovadoras para transmitir conteúdos de 

qualidade. 

Ao procurar fazer a mediação entre as disciplinas de 

Geografia e História, realizamos o projeto de experiência 

sobre as Grandes Navegações – também conhecidas como 

Expansões Marítimas, nas quais as explorações de novas 

rotas através do Oceano Atlântico foram feitas visando 

chegar às Índias Ocidentais, o que levaram os portugueses 

a descobrirem novas terras. Nesse aspecto, buscamos 

envolver os alunos com o assunto tratado, levando-os a 

terem o contato e a oportunidade de criar mapas com 

noções de rotas, traçar toda a trajetória dos então 

navegantes até às Índias, passar pelo novo continente, e de 

interpretar na forma escrita o momento histórico do 

descobrimento. 

Por outro lado, o que nos motivou a realizar esta 

pesquisa é que, ao relacionarmos a educação com a mídia 

digital, podemos ver claramente a carência dos estudantes 

em relação à leitura, o que nos leva a notar a falta de 

estrutura educacional e conhecimento a respeito do 

conteúdo. Por isso é importante destacar a produção de 

pesquisas relacionadas e voltadas para o ambiente 

estudantil com a aplicação das novas metodologias ativas 

no processo construtivo da vida do estudante.  

Diante do cenário envolvendo as mídias digitais, 

podemos observar a necessidade de atualização constante 

e da importância da interdisciplinaridade, pois o caminho a 

ser percorrido, com o intuito de alcançar objetivos e 

construir com os estudantes conhecimento no momento 

pandêmico, é limitado. Em contrapartida, temos as 

possibilidades dos recursos virtuais que são ilimitados. 
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Aprendizagem no espaço virtual 

   

 O espaço virtual emerge como possibilidade de 

aprendizagem e interação entre educadores e estudantes, 

principalmente no período marcado pela pandemia em 

que o encontro presencial ficou impossibilitado. Na era 

digital, as diferentes atividades do dia a dia englobam o 

uso de tecnologias para estudar, trabalhar e até mesmo nos 

momentos de lazer. Portanto, nesta pesquisa nos interessa 

o campo do estudo.  

Nesse ínterim, esta cultura digital em que vivemos 

promove novas formas de interação, criação e 

colaboração, como afirma Bacich e Moran (2018, p. 14): 

 

Na convergência entre espaços presenciais e 

virtuais surgem novos modos de expressar 

pensamentos, sentimentos, crenças e desejos, 

por meio de uma diversidade de tecnologias 

e linguagens midiáticas empregadas para 

interagir, criar, estabelecer relações e 

aprender. Essas mudanças convocam 

participação e colaboração, requerem uma 

posição crítica em relação à tecnologia, à 

informação e ao conhecimento, influenciam 

a cultura levando à emergência da cultura 

digital. 

 

 O novo campo virtual de aprendizagem é destacado 

da seguinte forma por Lévy (2000, p. 127):  

 

[...] o desenvolvimento das comunidades 

virtuais se apoia na interconexão. Uma 

comunidade virtual é construída sobre as 
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afinidades de interesses, de conhecimentos, 

sobre projetos mútuos, em um processo de 

cooperação ou de troca, tudo isso 

independentemente das proximidades 

geográficas e das filiações institucionais. 

 

 Ao contrário do que muitas vezes se acredita, as 

relações no ambiente virtual também podem ser fortes, 

pois vêm marcadas com elementos da própria convivência 

social, como afirma Lévy (2000, p. 127): 

 

Para aqueles que não as praticam, 

esclarecemos que, longe de serem frias, as 

relações online não excluem as emoções 

fortes. Além disso, nem a responsabilidade 

individual nem a opinião pública e seu 

julgamento desaparecem no ciberespaço. 

Enfim, é raro que a comunicação por meio 

de redes de computadores substitua pura e 

simplesmente os encontros físicos: na maior 

parte do tempo, é um complemento ou um 

adicional. 

 

 O espaço virtual de aprendizagem se tornou um 

local possível de interação entre educadores e estudantes 

no período da pandemia do Coronavírus, em que as 

relações próximas não foram permitidas. Nesse espaço, 

nota-se, portanto, que novas formas de interação, 

cooperação e trocas de experiências surgem não limitadas 

mais aos espaços geográficos, pois as pessoas podem se 

encontrar virtualmente independente das distâncias 

geográficas. No entanto, nesta pesquisa levaremos em 

consideração o espaço virtual da comunidade escolar 

―Dona Rosa Frigger Piovezan‖ que está interligada pelas 
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proximidades geográficas dos estudantes na cidade de 

Comodoro/MT. 

 Sendo assim, diante do cenário, novas perspectivas e 

desafios emergem no campo educacional. Nota-se que a 

forma de interação não ocorre somente no ambiente 

escolar, mas por meio das redes sociais que podem ser um 

espaço de crescimento se o estudante souber utilizar. 

Segundo Rheingold (1993), ainda não é possível dizer se 

essas transformações no campo digital são a melhor ou 

pior coisa para o ser humano, mas que o resultado 

depende em grande parte da forma como reagimos e 

escolhemos interagir com ela. 

 Portanto, o educador se torna o articulador que 

auxilia o jovem estudante a lidar com as informações, 

objetivando, dessa maneira, analisar e construir sentidos e 

significados no processo de aprendizagem, pois juntos eles 

traçam caminhos de construção do conhecimento. 

 Outrossim, o cenário de informações se apresenta 

sem controle e muitas vezes não existem critérios para 

publicação. O educador, nesse contexto, tem a função de 

mediar as orientações para que os estudantes possam se 

utilizar dessas informações de forma crítica, como afirmam 

Moretto e Dametto (2018, p. 82): 

  

Diante de todas essas informações apenas 

jogadas em rede, é imprescindível o 

educador ao lado dos alunos, sendo capaz 

de orientar seus educandos, fornecendo 

parâmetros do que é útil e verídico e o que 

não é confiável ou seguro na internet. Tal 

orientação cabe a muitas situações, desde o 

contato com assuntos acadêmicos, evitando 
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plágios e leituras intelectualmente 

inadequadas, como até assuntos mais 

pessoais, visto que, infelizmente, a internet 

esconde pessoas mal-intencionadas, que 

visam efetuar golpes, abusos e extorsões.  

  

 Destarte, o educador, como mediador das 

aprendizagens, atua ajudando o jovem estudante a 

encontrar formas de filtrar essas informações de forma que 

se tornem conhecimento seguro, sem preconceito ou 

clichês e também orientando os estudantes para que não 

sejam vítimas de fraudes.  

 Sobre o uso das tecnologias na educação, 

destacamos de suma relevância que os estudantes realizem 

investigações inovadoras sobre temas que favoreçam seu 

crescimento e aprendam também a resolver problemas 

locais, como relata Silva (2016, p. 398): 

  

Incentivar o protagonismo e a autonomia 

significa usar as TIC a favor do 

desenvolvimento de habilidades, 

provocando os educandos a realizarem 

investigações sobre temas inovadores que 

possam solucionar problemas locais, o que 

pode ser feito a partir da pesquisa de 

experiências bem sucedidas realizadas em 

outras cidades, estados, países e que podem 

servir de inspiração. A internet abre canais de 

interação com o mundo, mas de nada 

valerá, se o usuário não for capaz de pensar 

os problemas locais, inovando para 

transformar sua realidade.  
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 Nota-se, portanto, que os problemas pesquisados 

devem estar entrelaçados com a realidade de vida dos 

estudantes, para que o aprender passe a fazer sentido em 

sua vida. Entrementes, as duas palavras que se destacam 

são protagonismo e autonomia. Além do jovem estudante 

ser o representante principal no processo de aprendizagem, 

ele também deve ser preparado para que possa 

paulatinamente aprender a conduzir o processo de 

construção do conhecimento por conta própria. O 

educador passa a ser um mediador da aprendizagem.  

Segundo Lévy (2000, p. 171): 

 

A partir daí, a principal função do professor 

não pode mais ser uma difusão dos 

conhecimentos, que agora é feita de forma 

mais eficaz por outros meios. Sua 

competência deve deslocar-se no sentido de 

incentivar a aprendizagem e o pensamento. 

O professor torna-se um animador da 

inteligência coletiva dos grupos que estão a 

seu encargo. 

 

Novas práticas surgem e o educador assume a tarefa 

de incentivar o estudante a aprender e a desenvolver sua 

forma de pensar. Porém, nas observações práticas em sala 

de aula virtual, deparamo-nos com o desafio dos 

educandos que querem apenas reproduzir o que já está 

pronto na internet, por isso é importante não colocar 

questões diretas, mas sim problemas que nos levem a ter 

que pensar e relacionar partes diferentes para chegar a uma 

solução do problema.  
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Sendo assim, o grande desafio é saber se realmente 

todos os estudantes estão interagindo, pois temos aqueles 

que ligam as câmeras e sequer falam uma palavra ou 

interagem com o professor. Sem essa interação, fica 

realmente difícil saber se o estudante está se 

desenvolvendo ou não nos objetivos esperados.  

Podemos ainda salientar o desafio da diferença 

entre classes, em que estudantes com mais recursos têm 

melhor desempenho com relação às aulas virtuais, 

enquanto outros com menos recursos digitais ou quase sem 

nenhum têm encontrado dificuldades no aprendizado. Mas 

como o nosso relato perpassa a experiência coletada pelos 

benefícios que as mídias sociais nos oferecem, podemos 

relatar que o sucesso passa pela constante busca por 

informação, onde o moderno mundo tecnológico 

associado à educação se uma torna excelente ferramenta 

na partilha do conhecimento.  

Portanto, como perspectiva, notamos que no 

mundo virtual a aprendizagem não se limita à relação 

professor-estudante, pois o aprendiz tem a possibilidade de 

pesquisar e aprofundar sobre diferentes temáticas na 

internet por intermédio de publicações de excelente nível. 

A  função do professor é ser mediador da aprendizagem, 

orientando-os para que aprendam a buscar os 

conhecimentos em fontes seguras. 

 

Relato de experiência virtual 

 

Após essa fundamentação teórica e considerações 

sobre a temática, vamos apresentar agora o relato de 

experiência do projeto interdisciplinar realizado entre as 
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disciplinas de Geografia e História que narra a experiência 

das Grandes Navegações e Expansões Marítimas, em que 

os portugueses descobriram novas terras. Mediante essas 

atividades, os estudantes tiveram a oportunidade de entrar 

em contato com mapas, noções de rotas e uma rápida 

noção a respeito do descobrimento. 

Diante de todas as dificuldades e desafios, foram 

elaboradas estratégias para que pudéssemos levar ao aluno, 

de forma clara e objetiva, o primeiro contato com mapas, 

visto que, mesmo tendo tantos recursos digitais, nem 

sempre se consegue prender a atenção deles para os 

assuntos estudados. Sendo assim, elaboramos uma 

atividade em que usando a própria História do Brasil, os 

alunos criaram mapas contando do seu ponto de vista 

como foi a chegada dos portugueses às Índias Ocidentais. 

 No primeiro momento, os alunos relataram de 

forma escrita as rotas que os navegantes utilizavam, as 

quais já eram conhecidas há tempos devido ao controle de 

comércio pelas duas cidades italianas Gênova e Veneza. 

Anos depois, tomados pelos Otomanos, a passagem pelo 

Mediterrâneo se torna inviável pelos Portugueses, o que os 

leva a percorrer um novo caminho pelas costas do 

continente africano. Após isso, baseando-se na história, 

desenharam o mapa mundi marcando todo o trajeto 

percorrido pelos navios mercantes, e como finalmente 

chegaram às costas brasileiras.  

Para auxiliar toda essa criação, contamos ainda com 

alguns recursos, como vídeos animados contando de forma 

agradável como poderíamos descrever toda a aventura ou, 

melhor dizendo, trajetória dos navios portugueses, forma 

esta que chamou a atenção e aguçou o interesse dos alunos 
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em contar do seu ponto de vista a história de 

descobrimento das novas rotas, dando ao discente a 

oportunidade de criar, pesquisar e utilizar as ferramentas 

digitais que contribuem para o seu aprendizado. Isso 

possibilitou dar aos estudantes a oportunidade de usar o 

meio digital na construção do seu conhecimento, o que é 

primordial nos dias em que vivemos, uma vez que eles 

estão impossibilitados de ir até a escola devido ao 

momento pandêmico e desenvolver estratégias que 

prendam a sua atenção tem sido o objetivo que 

procuramos alcançar. 

Este trabalho foi dividido em duas etapas:  

1ª – Etapa: No primeiro momento, pensamos em 

como passar para os estudantes as informações para que 

pudessem realizar as atividades. Tornar o momento de 

aprendizagem mais atraente e divertido foi a nossa 

preocupação, visto que não é tarefa fácil, pois eles ficam 

dispersos e pouco interessados pelo estudo, uma vez que se 

encontram no conforto do lar e nem sempre são assistidos 

e cobrados pelos pais. Então utilizamos como recurso 

didático a ferramentas digital Google Meet para realizar 

uma vídeo chamada única, onde todos os alunos das 

turmas dos 6° anos da Escola Estadual ―Dona Rosa Frigger 

Piovezan‖ pudessem de forma ativa e dinâmica participar e 

reter todas as  informações que seriam repassadas desde o 

relato da história das Grandes Navegações, utilizando 

vídeos com histórias animadas do YouTube, recursos de 

imagem do PowerPoint, os quais, ao final, agregaram 

conhecimento e auxiliaram na confecção dos mapas. 

2ª – Etapa: Após repassadas as informações, com o 

comprometimento dos estudantes em realizar a tarefa, foi 
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possível constatar um resultado gratificante em que todos 

os trabalhos realizados foram expostos na página do 

Facebook da escola, com o consentimento de todos os 

envolvidos. 

Este foi o relato concreto da experiência vivenciada 

pela aplicação das metodologias ativas na Escola ―Dona 

Rosa Frigger Piovezan‖. Aprendemos que sempre é preciso 

nos reinventar para chamarmos a atenção dos educandos 

na busca da construção do conhecimento em conjunto. A 

interação entre teoria e prática é essencial para 

desenvolvermos nossa capacidade de aprender a ensinar.  

 

Considerações finais 

 

Esta pesquisa bibliográfica e de relato de experiência 

agregou novos conhecimentos, pois possibilitou interligar 

teoria e prática na experiência educacional, bem como 

demonstrou que os recursos digitais são excelentes 

mediadores no processo de ensino aprendizagem e que o 

professor sendo o estrategista conduz de forma diligente as 

atividades mesmo à distância.  

Nesta pesquisa foi possível constatar que o professor 

na atualidade, para alcançar sucesso em seus objetivos, 

jamais deve perder a evolução das ferramentas digitais, 

pois através delas é permitido que os estudantes atuem de 

forma ativa e com ludicidade na confecção de mapas, e 

praticar a escrita narrando os fatos de acordo com o seu 

entendimento e criatividade. 

Portanto, por meio dos resultados obtidos, ficou 

evidente o quanto é importante o educador proporcionar 

a mediação do conhecimento e possibilitar que os 
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estudantes tenham a autonomia de fazer suas próprias 

produções com liberdade criativa.  
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PROJETO IDENTIDADE, EXPERIÊNCIAS QUE 

CONSTROEM SENTIDOS
10

 

 

Luciana Raimunda de Lana Costa
11
 (UNEMAT) 

 

A maior riqueza que nós temos aqui é 

essa mistura de culturas. É essa mistura de  

identidades culturais que faz uma 

peculiaridade. É você se sentir parte, mesmo 

sendo diferente.  

Kátia das Graças Santos Piovezan.  

Entrevista concedida ao 9º Ano C/2018 

 

O SER-AUTOR-primeiras inferências 

 

O objetivo desse apanhado de reflexões é dar 

visibilidade a um projeto em nível de Mestrado e que 

aconteceu no ano de 2018. O PROJETO IDENTIDADE 
12
 

                                                 
10

 "O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior Brasil (CAPES) - Código de 
Financiamento 001 "This study was financed in part by the Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) Finance Code 001" 
11 Doutoranda em Estudos Literários pela UNEMAT de Tangará da Serra – MT. 

Mestra em Letras pelo Programa de Mestrado Profissional em Letras – 
PROFLETRAS/Cáceres-MT. Licenciada em Letras / Português e Inglês pela 
Universidade do Estado de Mato Grosso (2003) - Pontes e Lacerda/ MT. Especialista 
em: Estudos Linguísticos e Literários; Psicopedagogia e Educação Especial; Filosofia e 
Sociologia pelo Instituto Prominas e em Metodologias Aplicadas às Séries Iniciais do 
Ensino Fundamental pela Faculdade de Selvíria/ MS. Professora efetiva da rede 
estadual de ensino em Mato Grosso na Escola Estadual Dona Rosa Frigger Piovezan. 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/4589897952784153     
12

 Projeto de Intervenção realizado na Escola Estadual Dona Rosa Frigger Piovezan, 
em Comodoro, MT. 
 

http://lattes.cnpq.br/4589897952784153
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teve como principal meta proporcionar aos alunos do 9º 

Ano C de 2018 da Escola Estadual Dona Rosa Frigger 

Piovezan o possível desenvolvimento do gosto pela leitura 

e produção literárias.  

A metodologia foi dividida em quatro eixos: três 

deles enfatizando a leitura de diversos gêneros literários, 

intercaladas por reflexões sobre conceitos teóricos, 

referentes à importância da leitura, da autoria literária e da 

responsabilidade pelo aprender. No quarto eixo, foram 

feitas entrevistas com pessoas da comunidade, que 

relataram momentos memoráveis de suas vidas, 

impulsionados pela construção da própria identidade e, 

também, da população comodorense, culminando em uma 

produção literária, em forma de prosa poética e vídeos 

expostos em uma Tarde Cultural, com a participação da 

comunidade escolar. Como circulação, os textos e vídeos 

produzidos foram divulgados em redes sociais. Pela 

inserção, percebemos que a leitura literária, associada à 

tecnologia, é melhor recebida pelos alunos. Percebemos, 

ainda, que as entrevistas contribuíram com as aulas em 

referência histórica e cultural dos alunos. O uso da 

tecnologia proporcionou aos alunos uma melhor 

experiência e recepção por meio do prazer estético 

alcançado nas leituras, também na produção e na iniciação 

de sua identidade autoral literária. 

 

IV EIXO – O uso da tecnologia como forma de produção 

literária 

 

Uma importante atividade desenvolvida, foi a 

exibição do filme ―Narradores de Javé‖, (102 m) dirigido 



 

 
[ 107 ] 

por Eliane Caffé. O enredo traz a mudança de uma cidade 

para outro local, devido a instalação de uma usina naquela 

região. Então, houve a necessidade do povo registrar os 

fatos vivenciados para que sua memória cultural e histórica 

não se perdessem. 

Um aspecto a ser salientado desse dia é que 

precisamos interromper o filme várias vezes para responder 

às perguntas dos alunos sobre a linguagem e outros tópicos 

levantados por eles. Esta foi a única atividade que os 

alunos apresentaram certa dificuldade ao desenvolvê-la. 

Após assistirmos, questionamos aos alunos sobre qual 

sentimento o filme causou. E uma das respostas resumiu as 

demais: ―É difícil entender o que eles falam.‖ Atribuímos 

essa dificuldade ao dialeto e cultura diferente dos 

adolescentes. Outro aspecto foi o estilo em flashes utilizado 

no filme e nem sempre fácil de ser acompanhado, além da 

forte presença do tempo psicológico na narrativa. 

Enfatizamos, na discussão sobre o filme, o caráter 

biográfico apresentado por Caffé. Ressaltamos para os 

estudantes que eles fariam algo parecido no eixo que 

estávamos iniciando. Assim como o protagonista do filme, 

registrariam as experiências dos primeiros moradores da 

cidade: em que viviam, Comodoro/MT. 

Orientamos e reexplicamos os aspectos estruturais 

do gênero entrevista, cuja atividade não era novidade. 

Recolhemos sugestões dos alunos e listamos alguns 

questionamentos a serem feitos às entrevistadas, referentes 

a formação étnica, cultural e histórica de Comodoro, MT. 
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Então, conforme planejamos, tivemos uma palestra com a 

professora e historiadora, Fernanda Jardim Vieira
13
. 

A palestrante salientou aspectos culturais que 

solidificaram a história da população comodorense e a 

diversidade étnica que caracteriza o município. Ainda, 

atendendo ao nosso pedido, esteve conosco a professora, 

bióloga e psicopedagoga Kátia das Graças Santos Piovezan, 

uma das pioneiras da cidade. A professora Kátia Piovezan 

nos trouxe importantes informações e fotos históricas de 

Comodoro. As fotos foram copiadas pelos alunos, com o 

programa scanner, no celular, visando utilizá-las 

futuramente. 

 

Palestra sobre a formação histórico cultural de Comodoro, 

MT. 

    

 

  

Fonte: acervo próprio. 

                                                 
13

 A partir dessa participação no PROJETO IDENTIDADE a Professora Fernanda Jardim 
Vieira desenvolveu o Projeto de Mestrado Memórias de migrantes e iconografias na 
composição do ensino de história em Comodoro, Mato Grosso e defendeu sua 
dissertação em 2021 pelo PROFHISTÓRIA/UNEMAT. 



 

 
[ 109 ] 

O interessante dessas participações foi a interação 

dos alunos com o tema abordado pelas professoras. Os 

alunos se interessaram, principalmente, com a relação 

contextual do passado e do presente. Surgiram perguntas 

como: ―Se no passado houve tanta luta e esforço assim, 

por que, ainda, temos tanto a desenvolver?‖, ―Você 

acredita que estar em fronteira nos prejudica de alguma 

forma?‖, ―O que os nossos políticos podem fazer para 

melhorar Comodoro?‖. Estas perguntas partiram de alunos 

que pouco participaram das atividades escritas, ou que 

alegaram não gostar de ler. 

Como nós já havíamos feito uma entrevista com 

um integrante da família Piovezan, decidimos fazer a outra 

entrevista com o Sr. Adilson Oseas Piovezan e o Sr. Marcos 

Guido Perovano Piovezan, na biblioteca da escola, 

enquanto o restante dos alunos participava de uma palestra 

na escola. Conduzimos as entrevistas com um grupo de 

alunos, responsável pelo produto final dessa família. 

Observamos que os adolescentes já não se 

orientavam tanto pelas perguntas elaboradas. Conforme 

surgiam as informações, as perguntas eram ampliadas. 

Outro aspecto a ser salientado é que os alunos se 

preocupavam em recepcionar bem os entrevistados. 

Desenvolveram a percepção de que eram responsáveis 

pelo que estava acontecendo ali e protagonizaram com 

entusiasmo e respeito. 

Entrevista com Sr. Adilson Oseas Piovezan e o Sr. 

Marcos Guido Perovano Piovezan. 
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Fonte: acervo próprio. 

 

No segundo dia, teríamos a entrevista com três 

pioneiros. Houve uma chuva torrencial e atrapalhou a 

vinda das duas senhoras que seriam entrevistadas. 

Compareceu o Sr. Luiz Carlos Grande. Foi marcante a forma 

que os alunos se portaram durante a entrevista com aquele 

senhor. Desenvolviam perguntas no tocante à 

historicidade, mas não se limitaram a isso. Quando o Sr. 

Luíz Carlos disse que era de origem italiana, interessaram-se 

em ouvir mais: ―O Senhor é a terceira pessoa que diz ser de 

origem italiana, explica sobre essa cultura pra nós.‖ E as 

crianças passaram a ouvir histórias do pai e tio do 

entrevistado. 

Houve um forte sentimento de agradecimento por 

parte do entrevistado: ―Eu vim porque é uma honra ser 

chamado pela escola que os meus dois filhos estudaram, 

mas não sei em que posso ajudar. Eu estava aqui e ajudei a 

construir as usinas, mas como trabalhador. Não sou o 

dono.‖. Esta afirmação nos fez perceber a importância de 
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dar voz às pessoas simples que ajudaram a construir o 

lugar, e sobre a interação de adultos com adolescentes, 

como um processo positivo de linguagem e exemplo 

experiencial. 

 

Entrevista com Sr. Luiz Carlos Grande. 

 

Fonte: acervo próprio. 

 

Os alunos fizeram a entrevista com a Senhora 

Helena Matiuzzo Félix na sua própria residência, 

atendendo ao seu pedido. A entrevista na casa da primeira 

professora de Comodoro aconteceu como forma de 

conversa, primeiramente. A dinâmica proposta pela 

própria entrevistada, mostrando fotos para ilustrar e 

comprovar fatos de sua vida, fez com que os alunos 

reagissem como se estivessem ouvindo histórias literárias, 

pois acompanhavam atentamente ao que a entrevistada 

falava e se dividiram, posteriormente, para recolher 

depoimentos dos familiares. 
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Entrevista com Senhora Helena Matiuzzo Félix. 

 

Fonte: acervo próprio. 

 

Na entrevista com D. Josefa, (também feita na 

residência da entrevistada) os alunos se preocuparam em 

anotar o que a senhora falava, embora, estivessem 

gravando. Não quiseram deixar apenas registrado por 

meio das mídias. Outro ponto foi o fato de se 

sensibilizarem com a realidade vivida pela senhora. 

 

Entrevista com Senhora Josefa Martins. 

 

Fonte: acervo próprio. 
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Ao sairmos da residência de Dona Josefa, uma das 

alunas afirmou: ―Eles também já tiveram dúvidas como a 

gente. Será que os nossos pais também são assim?‖ 

Discutimos o assunto até chegarmos na escola e ao 

adentrarmos o pátio veio a outra conclusão, partindo de 

um dos alunos: ―Acho que é bom ouvir mais o que os mais 

velhos falam. Eles podem estar falando coisas tão 

importantes do passado e nós, tipo, nem aí!‖. 

A afirmação do estudante fez-nos perceber que 

uma das contribuições dos relatos de vida dos 

entrevistados é instigar os alunos a refletirem sobre as 

próprias experiências vivenciadas ou (ainda) por vivenciar e 

expor tais experiências em forma de relato. Isto, porque, 

segundo Larrosa (2017, p.50-51): 

 

[...] O relato é a linguagem da experiência, a 

experiências se elabora em forma de relato, a 

matéria-prima do relato é a experiência, a 

vida. Portanto, se o relato desaparece, 

desaparece também a língua com a qual se 

intercambiam as experiências, desaparece a 

possibilidade intercambiar experiências. 

 

Em outras palavras, expor as experiências 

vivenciadas por si ou por outra pessoa, pela ótica literária, 

é tão importante quanto vivenciar/ experienciar os fatos e 

relatos de momentos memoráveis. Ao refletirmos sobre tais 

concepções, propusemos aos alunos a elaboração de textos 

em prosa poética, em homenagem aos pioneiros 

entrevistados. Explicamos que, a princípio, faríamos apenas 

um esboço. Em seguida, analisaríamos as apresentações uns 

dos outros e, só então, reuniríamos os trabalhos literários. 
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Apesar dessa orientação, os alunos trocavam 

opiniões entre si, especialmente o grupo que escrevia sobre 

a família Piovezan. Questionados sobre o porquê de tantos 

pedidos por contribuições, eles responderam: ―Foi muita 

gente falando, professora. Pode ser que a gente esqueça de 

alguma coisa importante.‖ Percebemos que o excesso de 

informações dificultou a produção dos adolescentes. 

Orientamos que poderiam adequar as informações 

recebidas conforme a proposta que elaborassem. À partir 

dessa orientação, os alunos selecionaram fatos relatados 

pela família Piovezan, mas que abrangiam o início geral da 

fundação da cidade e não apenas o núcleo familiar. 

Fragmentos das produções dos alunos sobre a vida dos 

pioneiros, entrevistados
14
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 A íntegra dos textos pode ser encontrada nas páginas 174 a 178 da dissertação 
“Letramento literário: a identidade do ser-autor” de nossa autoria. Está disponível 
no link 
http://portal.unemat.br/media/files/profLetrasCACERES/DISSERTA%C3%87%C3%83
O%20LUCIANA%20RAIMUNDA%20DE%20LANA%20COSTA%20(1).pdf  
Na dissertação, Textos 36, 37, 38 e 39, respectivamente. 
 

http://portal.unemat.br/media/files/profLetrasCACERES/DISSERTA%C3%87%C3%83O%20LUCIANA%20RAIMUNDA%20DE%20LANA%20COSTA%20(1).pdf
http://portal.unemat.br/media/files/profLetrasCACERES/DISSERTA%C3%87%C3%83O%20LUCIANA%20RAIMUNDA%20DE%20LANA%20COSTA%20(1).pdf
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Pelas produções dos alunos, percebemos que se 

preocuparam em assumir o caráter biográfico e de 

memórias dos entrevistados. Se preocuparam, também, em 

não utilizar a primeira pessoa na produção, evidenciando, 

assim, que se tratavam de homenagens, mas também, 

apenas uma leitura feita sobre os fatos vivenciados pelo 

entrevistado. 

 

A finalização de um projeto interventivo 

 

Fizemos uma pesquisa no laboratório de 

informática sobre os gêneros midiáticos do produto final e 

suas características. Explicamos aos alunos sobre alguns 

programas de informática a serem utilizados na elaboração 

do produto final e as diferenças dos gêneros midiáticos: 

vídeocasts, slideshows e clipes. A aula aconteceu muito 

mais em sentido de troca, com sugestões dos alunos sobre 

programas que podiam ser utilizados no celular, para a 

edição de vídeos e percorreu caminhos, como o uso de 

Chroma key, filtros e máscaras em vídeos. 

Depois da produção dos textos escritos, passamos 

para a produção dos vídeos
15
. A confecção do trabalho 

artístico-visual aconteceu em pequenos núcleos, dentro do 

pátio da escola e na sala de informática. Enfrentamos, 

neste processo, o desafio de adequação das máquinas. 

Precisamos levar notebooks para a escola porque os 

                                                 
15

 Os projetos audiovisuais produzidos pelos alunos do Nono Ano C/2018 podem 
ser encontrados nos anexos midiáticos desta dissertação, na página do facebook 
https://www.facebook.com/Identidade-332351994213017/ e no canal do Youtube 
https://www.youtube.com/channel/UClQMG51iETVoNuOUiAwG1FQ/ 
 

http://www.facebook.com/Identidade-332351994213017/
http://www.youtube.com/channel/UClQMG51iETVoNuOUiAwG1FQ/
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computadores, sendo poucos, ainda não possuíam os 

programas necessários. 

A rotatividade do laboratório de informática não 

permitia deixar um projeto de vídeo salvo, para terminar 

em outra data. Sendo, assim, trabalhamos utilizando os 

celulares dos alunos para baixar músicas, fotos, efeitos 

especiais e gravar paisagens. O laboratório de informática 

foi utilizado apenas para a digitação e baixar imagens. 

Os alunos dos grupos que não estavam sendo 

atendidos, aproximavam-se para ouvir as falas e 

explicações que outros colegas recebiam. Percebemos que 

os componentes, que auxiliavam, preocupavam-se 

(também) em perguntar e fazer troca entre si, apesar de 

sempre ter membros dos grupos que conseguiam 

desenvolver o trabalho com a mídia. A atitude dos alunos 

evidenciou o que Dionísio e Vasconcelos (In BUNZEN; 

MENDONÇA, 2013, p. 66) afirmam: 

 

Aprender significa extrair informações de um 

texto ou de uma situação, ampliar o 

conhecimento, adquirir formas mais 

eficientes de pensar ou uma estrutura 

cognitiva mais diferenciada, modificar 

comportamentos, estabelecer mais conexões 

sinápticas e redes neurais, criar mais e mais 

rotas de aprendizado, utilizar formas de 

raciocínio mais abstratas e/ou elaboradas, 

significando, portanto, alcançar e estabelecer 

o nível de funcionamento neuropsicológico 

cada vez mais sofisticado. Mas esse processo 

não é solitário, é fruto das contínuas e 

intermináveis trocas com o meio ambiente, 

sendo realizado a cada instante, a cada dia, a 

cada situação vivenciada. 



 

 
[ 118 ] 

 

Ao procurar por explicações extras, os alunos 

demonstraram avaliar o próprio projeto e, ao mesmo 

tempo, compararam novas perspectivas para a própria 

produção. Denota que houve a preocupação com o 

possível efeito produzido pela produção. 

Em se tratando de estrutura dos vídeos, três grupos 

optaram por utilizar danças nos intervalos, entre outros 

recursos visuais. Pudemos perceber a diferença entre os 

trabalhos dos grupos, desde a música às imagens 

escolhidas. 

O grupo responsável pela homenagem à Dona 

Helena Matiuzzo Félix utilizou a música ―Metamorfose‖, 

indicada por um dos componentes do grupo. Apostou, 

ainda, no depoimento dos familiares da entrevistada e se 

preocuparam em mostrar o lado humano e carinhoso da 

pioneira. Questionados sobre o porquê de utilizarem os 

depoimentos dos familiares, um dos alunos afirmou: 

―Pensamos em mostrar ex-alunos falando, mas os alunos 

não conhecem realmente o professor. A família está mais 

próxima e sabe do verdadeiro sofrimento dela.‖ 

Screenshots do vídeo em homenagem à pioneira 

Helena Matiuzzo Félix. 
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O vídeo produzido sobre Dona Josefa Martins foi 

feito pela perspectiva religiosa, pois a entrevistada trabalha 

na paróquia da cidade. Os alunos utilizaram a música 

trabalhada em sala, ―Identidade‖, de Anderson Freire. 

Decidiram destacar aspectos cotidianos enfrentados pelos 

primeiros moradores. Questionamos aos alunos sobre por 

que queriam essa abordagem e recebemos a seguinte 

resposta: ―Os primeiros moradores eram pessoas simples e 

faziam coisas simples e difíceis de serem feitas.‖ 

Screenshots do vídeo em homenagem à pioneira 

Josefa Martins. 

 

  

 

O vídeo sobre a família Grande recebeu uma 

perspectiva voltada ao trabalho do Sr. Luís Carlos Grande. 

Os alunos colocaram imagens da antiga usina da cidade e 

que o entrevistado ajudou a construir, para valorizar a 

maior identificação do Sr. Luís Carlos: a energia elétrica da 

cidade. 

Screenshots do vídeo em homenagem ao pioneiro 

Luís Carlos Grande 
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O grupo responsável pelo projeto da família 

Piovezan decidiu utilizar apenas as falas e fotos, antigas e 

atuais da cidade. Questionados sobre o porquê de não 

aderir à identidade autoral, midiática, como os outros 

grupos, os alunos explicaram que consideravam muito 

feminino e queriam algo mais histórico, e sem tanta arte. 

Screenshots do vídeo sobre a família Piovezan – 

fundadora da cidade de Comodoro. 

 

 

 

Após a confecção dos vídeos, ouvimos opiniões 

dos alunos sobre qual logotipo colocarmos no projeto e 

surgiram ideias como: a imagem na parede da sala, o mapa 

da cidade, uma bailarina, o mapa do município. Por 
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votação, decidimos utilizar o mapa do município como 

logo. 

 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Ao assistirmos o produto final dos estudantes, 

percebemos que os alunos se preocuparam com o que 

Dionísio e Vasconcelos (In Bunzen e Mendonça, 2013, 

p.31) chamam de ―relações de paridade‖, pois os intervalos 

das obras audiovisuais respeitaram a fala dos entrevistados. 

Ao surgir escrita e fala, o time apresenta-se adaptado para 

a apreciação das duas discursividades. 

Percebemos que, na maioria dos vídeos, houve a 

preocupação em estabelecer relação/unir os diferentes 

recursos que compõem o texto multimodal produzidos 

pelos estudantes: música – imagem – fala e texto verbal, 

pois cada elemento (no vídeo) constituiu-se parte/ suporte 

discursivo para o outro: as entrevistas sustentaram as 

informações estabelecidas pelo texto oral; As imagens 

(danças/fotos) dialogaram com a música.  

Todas as músicas trataram sobre formas/estilos de 

vida e, portanto, identidade. A temática musical foi 

correlacionada (ainda) à identidade de cada entrevistado, 
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evidenciando não só a percepção dos alunos quanto ao 

tema estudado, como também, a consciência em associar 

positiva e eticamente os dados biográficos levantados na 

pesquisa-ação e a própria produção. 

 

Últimas impressões 

 

O caráter biográfico das produções audiovisuais é 

visível. Conceitos que os alunos tinham como certos foram 

desconstruídos, como: quem foi a primeira professora da 

cidade, a origem do nome do município, as mortes 

envolvendo a colonização, a constituição dos povos 

Nambikuara, a origem de muito sacrifício de uma cidade, o 

surgimento do nome da cidade. Entretanto, o aspecto mais 

evidenciado foi a constituição cultural da identidade de 

Comodoro, Mato Grosso. Pelas entrevistas e obras 

produzidas, percebemos que a característica principal da 

cidade é pautada na diversidade de povos oriundos de 

diferentes partes do Brasil. 

Os estudantes perceberam o desafio de criar e 

produzir textos, respaldando-se na pesquisa-ação. Com 

as entrevistas, estabeleceram a relação em buscar novas 

informações e, consequentemente, ampliaram a própria 

rede de aprendizagem. 

Em se tratando de uso tecnológico, cibernético e 

multimodal, percebemos que o maior desafio 

enfrentado foi o acesso às máquinas e à Internet, ora por 

falta de equipamentos, ora por falta de sinal ou 

permissão/adaptação de horário de uso. Apesar disso, o 

uso tecnológico possibilitou o comprometimento dos 
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adolescentes que, em geral, possuíam o conhecimento 

além do que era esperado. 

A prática de produção de vídeos desencadeou nos 

estudantes a preocupação com os elementos a serem 

utilizados e, principalmente, a concentração e 

comprometimento com a atividade desenvolvida. 

Possibilitamos a eles transformar referências objetivas e 

subjetivas em literatura multimodal, crítica e reflexiva da 

própria condição/atuação do sujeito aluno-autor, no 

universo escolar. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE O USO DA 

FERRAMENTA TECNOLÓGICA PADLET EM SALA 

DE AULA VIRTUAL 
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16
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Educação é a arma mais poderosa que 

você pode usar para mudar o mundo. 

 Nelson Mandela 

 

Introdução 

 

Em tempos de mudanças em nossa sociedade 

mundial, a educação mais uma vez passa por momentos 

em que todos os envolvidos precisam se reinventar. 

Mesmo diante da desigualdade social explícita na qual 

sempre fomos expostos, e que neste período ficou tão 

escancarada, professores da rede pública estadual e 
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municipal sofreram e sofrem constantemente com a falta 

de recursos e infraestrutura adequados para um bom 

desenvolvimento de suas atividades, antes mesmo deste 

caos em que estamos imersos. Fato é que o mundo nunca 

mais será o mesmo pós-pandemia, porém, quais serão os 

aprendizados que nós, profissionais da educação, 

alunos(as), pais, responsáveis e professores iremos tirar de 

tudo isso? Você já parou para pensar? O que nós tivemos 

que aprender para que pudéssemos produzir aulas de boa 

qualidade, mesmo remotamente? Quais foram nossas 

maiores dores e aflições ao nos depararmos em meio a um 

furacão de proporção mundial? 

São esses e outros questionamentos que fazemos 

diariamente, e que somente com o tempo obteremos 

respostas, até porque os desafios são imensos, por outro 

lado, o aprendizado também. As transformações sempre 

ocorreram no meio educacional, e mais uma vez tivemos 

que nos readaptar. Isso faz parte do nosso instinto de 

sobrevivência, natural da espécie humana ao longo de 

nossa história e trajetória. Mudanças e transformações são 

necessárias, assim como enxergar nossa sociedade com um 

olhar mais crítico e ao mesmo tempo ater-se à ações que 

determinem nossos passos, como afirma Edgar Morin 

(2003, p.11): 

 

Tornou-se vital conhecer o destino 

planetário em que vivemos, tentar perceber 

o caos dos acontecimentos, interações e 

retroações nos quais se misturam os 

processos econômicos, políticos, sociais, 

étnicos, religiosos, mitológicos que tecem 

esse destino. Tornou-se igualmente vital 



 

 
[ 127 ] 

saber quem somos, o que nos atinge, o que 

nos determina, o que nos ameaça, nos 

esclarece, nos previne e o que talvez possa 

nos salvar. 

 

Foi após o início da pandemia, em meados de 

Março de 2020, que deparamo-nos quase que obrigados a 

aprender novas metodologias de ensino online, para que 

assim pudéssemos dinamizar o aprendizado dos nossos 

estudantes. Fazer uso da tecnologia digital neste período é 

o que de fato se tornou vital para continuarmos 

(sobre)vivendo, esclarecendo dúvidas e ao mesmo tempo 

nos salvando da ignorância. Diante disto, devemos 

ressaltar que todos os eventos históricos e sociais 

corroboram para que os seres humanos evoluam mediante 

situações adversas que lhes são ofertadas.   

Para Bacich e Moran (2018, p.9), ―a vida é um 

processo de aprendizagem ativa, de enfrentamento de 

desafios cada vez mais complexos‖ e nós sentimos isso na 

pele. Assim sendo, deparamo-nos com situações que 

dependem de ações pensadas e embasadas em estudos 

voltados aos desafios a que fomos sujeitos neste novo 

tempo da educação.  

Estamos vivendo o que Bauman (2009) caracteriza 

como sociedade líquida, ou seja, aquela que é imediata, 

onde as mudanças ocorrem de maneira avassaladora, 

porém, ao mesmo tempo temos com uma pitada da 

solidez do qual ele (Bauman) faz menção em seus estudos. 

O sólido na visão dele é o que permanece. O sujeito já 

tem um embasamento que lhe dará suporte para enfrentar 

e resolver situações que irão aparecer durante sua 

existência. É sobretudo uma linha tênue entre os dois 
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modelos citados, pois vivemos um período em que o 

individualismo (característica da sociedade líquida) se faz 

presente, entretanto, neste momento de pandemia, onde 

novas formas de metodologia são aplicadas, conseguimos 

fazer tais concepções que, de acordo com Bauman:  [...] 

não são mais divisíveis e ―localizáveis‖. A miséria e os 

problemas atuais, em todas as suas múltiplas formas e 

sabores, têm raízes planetárias e exigem soluções 

planetárias (se é que existe alguma solução). (BAUMAN, 

2009, p. 192). 

Quais são essas soluções planetárias citadas por 

Bauman? O que elas têm a ver com nossa realidade atual? 

Talvez, a partir do relato de experiência que será 

apresentado a seguir, possamos oferecer uma noção 

simplificada de tais ―soluções planetárias", e como elas 

estão presentes em nossas aulas durante este período 

histórico em que o mundo passa e que tem atingido todos 

os setores de nossa sociedade, seja no âmbito político, 

econômico, social ou educacional. 

 

Objetivos 

 

Levar nossos discentes a ter um pensamento crítico e 

ao mesmo tempo refletirem sobre a importância da 

discussão sobre o uso das ferramentas digitais para a busca 

do conhecimento, onde ele passa a ser protagonista do seu 

saber. 

Propor uma reflexão sobre o uso das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs) na comunidade escolar, 

onde sofreram um impacto na maneira em que eram e 

passaram a ser utilizadas. 
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Referencial teórico 

 

Somos ativos desde o útero, onde nos 

locomovemos na busca de interação com o mundo 

externo, obviamente de maneira instintiva. Entretanto, ao 

longo de nossa vida, percebemos que constantemente 

estamos evoluindo, e é neste contexto que queremos 

abordar as "metodologias ativas‖, que inicialmente parece 

ser algo novo dentro da educação, porém não é. 

 Quando buscamos mais a fundo sobre o tema, 

deparamo-nos com indícios de que Jean Jacques Rousseau 

(1712 - 1778), em sua obra ―Emílio‖ ou ―da Educação‖, um 

romance pedagógico publicado em 1762, já discutia tal 

método. Os princípios filosóficos de Rousseau, de que todo 

homem nasce naturalmente bom, fez com que ele 

observasse que o papel do preceptor (professor) era o de 

quem estaria intimamente ligado em sua formação, porém, 

de modo que a protagonista de tal processo seria ―ela‖ (a 

criança), desde a mais tenra idade, até tornar-se um adulto.  

Nesta obra, fica claro que o filósofo queria expressar 

a valorização da criança e da educação para o 

desenvolvimento de uma sociedade que seria pautada na 

ética. Podemos avaliar que tais metodologias sempre 

estiveram presentes em nossa sociedade, quer seja 

educacional ou não.  

 

Jovens mestres, peço-vos que penseis nesse 

exemplo e vos lembreis de que em todas as 

coisas vossas lições devem consistir mais em 

atos do que em palavras, pois as crianças 

facilmente se esquecem do que disseram e do 

que lhes dissemos, mas não do que fizeram e 
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do que lhes fizemos (ROUSSEAU, 1995, p. 

101). 

 

Essa busca por conhecimento não foi apenas dos 

alunos, pois nós, professores, apesar de termos formações 

relacionadas ao tema abordado, jamais estivemos 

preparados para vivenciarmos os desafios os quais nos 

foram impostos durante esse período em que o mundo 

passa. Ter que sair de nossa zona de conforto (sala de aula 

física), reaprender a aprender, e repensar maneiras de 

interagir e transformar nossas aulas em vivências, onde 

todos os envolvidos, de alguma maneira, pudessem estar 

no papel de protagonismo acerca de um processo 

evolutivo educacional. Sendo assim, as tecnologias, 

especificamente as TICs, de forma incisiva, vieram para 

demonstrar que este momento é um divisor de águas, 

onde todos sofreram consequências, independentemente se 

foram de forma positiva ou não.  

Diante do exposto, o que podemos observar é que 

esta geração tem acesso aos mais diversos meios 

tecnológicos digitais, todavia não sabem o caminho 

adequado para explorar e buscar conhecimento através 

deles, mesmo se expondo diariamente, e na maioria das 

vezes, a maior parte do dia. Nesse sentido, qual o papel do 

docente neste ―novo‖ processo educacional?  O de ser 

norteador, encorajando-os a serem argumentadores, 

valorizando seus pontos de vista e promovendo o 

exercício de participar ativamente dentro da sociedade à 

qual eles pertencem. 
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Procedimentos metodológicos 

 

Trata-se de um estudo descritivo, apreciativo, do 

tipo relato de experiência, com a finalidade de integrar 

conhecimentos teóricos e práticos na solidificação de uma 

aprendizagem científica adquirida nos componentes 

curriculares na área educacional histórica e sociológica. 

Tendo sua origem voltada às mudanças que ocorreram na 

educação pública estadual (especificamente a 

matogrossense) durante o período da pandemia. 

Isto posto, passamos agora para a descrição do 

relato de experiência, onde a abordagem se dará com as 

turmas do segundo ano do ensino médio, da Escola 

Estadual Dona Rosa Frigger Piovezan, município de 

Comodoro, Mato Grosso, durante o primeiro semestre do 

ano letivo de 2021, Neste período, fizemos uso de uma 

ferramenta digital denominada Padlet, o qual trata-se de 

um recurso digital voltado à construção de mural virtual 

interativo em tempo real, on-line, colaborativo e gratuito. 

O recurso proporciona aos usuários curtir, comentar e 

avaliar as postagens de materiais publicados no mural de 

maneira simultânea, além de oferecer o compartilhamento 

com outros participantes, os quais podem visualizar ou 

editar o mural informativo. Ferramentas como o Padlet, 

que apresentam características colaborativas, permitem a 

interação dos sujeitos, difundindo ideias, culturas, 

democratizando as informações, possibilitando que a 

aprendizagem aconteça por meio de um contexto diferente 

do presencial, ou seja, da tradicional sala de aula. 

 

 



 

 
[ 132 ] 

Relato de experiência 

 

As teorias das metodologias ativas, que focam os 

estudantes como organismo principal da ação em busca de 

seu aprendizado, foram utilizadas na experiência 

vivenciada nas turmas do segundo ano do ensino médio. 

Quando foram apresentados ao Padlet, os discentes não 

demonstraram grandes dificuldades para desenvolver as 

atividades propostas, o fato de viver em um mundo digital 

e tecnológico influenciou-os para que a dinâmica ocorresse 

de forma tranquila. 

Apesar da facilidade em usar recursos tecnológicos, 

eles desconheciam sua existência, e, a princípio, foi 

necessário um assessoramento para que a interação 

ocorresse. Puderam, ao decorrer das aulas, observar que 

mesmo à distância, estavam produzindo um trabalho de 

qualidade, embora não pudessem estar juntos fisicamente, 

trocaram informações acerca da temática, e sobretudo, 

expressaram suas opiniões, anseios, medos, erros e acertos. 

Usamos o recurso tecnológico Padlet para fomentar nossas 

aulas sobre os conceitos: diversidade cultural e visão 

etnocentrista, tema que foi programado para abordarmos 

durante a aula com o auxílio do aplicativo Padlet. No 

momento de pesquisar, ler, inserir textos e imagens, os 

alunos utilizaram de maneira dinâmica o processo de 

internalizar o que estavam aprendendo. O fato de poder 

interagir entre si, tornou essa experiência para eles única, 

tanto que alguns decidiram falar sobre esse momento em 

um Seminário de Narrativas Didáticas das Ciências 

Humanas, promovido pela escola no mês de Junho de 

2021.  
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Mostraram e demonstraram que o processo de 

ensino-aprendizagem continua acontecendo mesmo à 

distância. Ao falar em como se constrói um trabalho 

usando a metodologia ativa e colaborativa, trouxeram 

uma reflexão aos demais educandos, de que eles de fato 

são detentores da busca do caminho do saber e do 

aprender. Ter acesso às ferramentas digitais não significa 

saber utilizá-las, pelo contrário, entendemos a importância 

do professor como mentor, justamente para instigar os 

alunos a explorarem essas ferramentas e, com isso, serem 

protagonistas do próprio conhecimento. 

 

Resultados observados  

 

De acordo com Lévy (1996, p.17):  

 

O virtual está constituído em estado latente, 

pronto a se transformar no real, como por 

exemplo, a semente de uma árvore. A 

árvore está na semente, mas no atual 

momento não está aparecendo, mas nem 

por isso, deixa de ser real. O virtual não é 

algo pronto e estático, é considerado como 

um nó de tendências, de força e potência 

que provoca o processo de resolução, é 

como a passagem do possível para o real, 

ampliando espaços e tempo. 

 

Se temos alunos ávidos por conhecimento, o 

trabalho do professor mediador se torna leve e prazeroso, 

pois é parte de um organismo que tem ―fome‖ de saber, e 

esse é o motor que alavanca essa busca e, uma vez que ele 

seja estimulado, jamais será o mesmo. Como essa 
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motivação acontecerá, se o professor não buscar atualizar-

se no mundo tecnológico? O papel do educador vai além 

de apresentar novas ferramentas digitais, cabe a ele 

elaborar dentro de seus planejamentos a prática que irá ser 

desenvolvida, visto que em cada escola, em cada sala de 

aula e em cada aluno, temos uma realidade distinta. Logo, 

adaptações deverão ser feitas para que possamos atingir 

nossos objetivos. Moran (2000) nos convida à essa 

reflexão, quando propõe que: 

 

As mudanças na educação dependem 

também dos alunos. Alunos curiosos e 

motivados facilitam enormemente o 

processo, estimulam as melhores qualidades 

do professor, tornam-se interlocutores 

lúcidos e parceiros de caminhada do 

professor-educador. Alunos motivados 

aprendem e ensinam, avançam mais, ajudam 

o professor a ajudá-los melhor (MORAN, 

2000, p.17-18). 

 

Aprendemos e ensinamos os caminhos a serem 

percorridos, porém, temos nossas limitações. Falas como 

as de Moran, vêm para nos alertar que nosso papel 

ultrapassa o conteudismo e tira todos de suas ―caixinhas 

de conforto‖, mostrando que podemos e devemos 

motivar e sermos fontes de inspiração aos que em nós 

depositam tamanha confiança. 

Não basta conhecer didáticas, quer sejam elas ativas 

ou não, ao contrário, devemos colocá-las em prática 

junto aos nossos educandos, mostrando-lhes que são 

capazes de ir além, e para isso, basta que tenham 

perseverança, e principalmente, foco. Mostrar que nós, 
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nascidos fora da geração tecnológica, estamos 

aprendendo junto com eles a usar tudo isso a seu favor, e 

que o sucesso virá e irá sobressair nesse novo momento 

em que o mundo se transforma. 

O uso dos referenciais teóricos ofereceram o suporte 

necessário para validar nossa experiência neste ano em 

que tantas coisas têm acontecido. Mudanças sempre 

ocorreram e continuam acontecendo cotidianamente. 

Logo, o que precisamos é estar preparados e 

―conectados‖ às transformações, buscando inovar, estudar 

e nos atualizar. Sabemos que o trabalho é árduo, 

entretanto, gostamos de ser desafiados. Não podemos 

ficar acomodados como se fôssemos um móvel qualquer 

dentro de uma sala de aula. Somos seres pensantes, um 

micro-organismo pertencente a uma sociedade que está 

em constante mutação. Em constante adaptação. 

 

Considerações finais 

 

Como forma de se auto avaliar e se fazer refletir, 

devemos olhar para o mundo pós-pandemia e nos 

perguntar: Como iremos trabalhar sem essas ferramentas 

digitais que estamos decodificando a cada dia? Teremos 

mais uma vez que nos reinventar? Sim, pois como foi 

abordado ao longo do texto, mudanças ocorreram não só 

com os professores. Os alunos também sofreram tais 

impactos. Jamais voltaremos a olhar o modelo de aula que 

estávamos habituados antes da pandemia, e nem 

podemos, visto que o papel do professor é despertar em 

seus alunos o protagonismo adormecido que há dentro de 

cada um. 
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Percebemos que a ruptura foi brusca, e o 

aprendizado não ficou aquém, precisou ser adaptado 

rápida e repentinamente. Um turbilhão de coisas precisou 

ser repensado e colocado em prática a fim de tentarmos 

sanar o abismo que esse momento histórico deixou 

explícito. Voltar ao modelo de aula anterior seria 

retrógrado e ceifador. Seria como jogar no lixo todo o 

conhecimento adquirido. Uma vez estando à ―luz‖ do 

conhecimento, jamais devemos retornar ao obscurantismo 

educacional.  

Sair da escuridão intelectual é, foi e sempre será 

necessário, independentemente do tempo. São situações às 

quais os seres humanos passaram e certamente voltarão a 

passar. Portanto, tão logo os discentes passam de passivos 

a ativos na produção do seu conhecimento, vemos quão 

ricas são as formas de interpretação de cada um, assim 

como o olhar crítico que eles conseguem expor através de 

suas diversas expressões, sejam elas escritas, artísticas ou 

orais. Sendo assim, resumidamente, a narrativa aqui 

descrita vem ao encontro da citação de Rousseau, o qual 

afirma que o papel do preceptor é o de conduzir, 

demonstrar e estimular, e através de seus atos, direcionar 

os jovens em busca de novos saberes. 
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A CAPACITAÇÃO DOCENTE COMO 

FERRAMENTA NO COMBATE AO 

ANALFABETISMO CIENTÍFICO 

 

Sandro Natal Daniel (SEDUC/MT)
18
 

 

Eu não creio que exista algo mais 

emocionante para o coração humano 

do que a emoção sentida pelo 

inventor quando ele vê alguma 

criação da mente se tornando algo de 

sucesso. Essas emoções fazem o 

homem esquecer comida, sono, 

amigos, amor, tudo. 

 Nikola Tesla 

 

Alfabetização Científica: uma inciativa mais que urgente e 

necessária 

 

Nos dias atuais, com o advento e possibilidade de 

executarmos uma infinidade de formações e 
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aperfeiçoamentos à distância, especificamente na 

modalidade de ensino EAD (Ensino a Distância), é cada vez 

mais comum ouvirmos que uma pessoa possui uma 

determinada ―Pós-graduação‖. Entendamos aqui que o 

conceito de Pós-graduação relaciona-se a qualquer curso 

que um indivíduo faça após a conclusão de sua graduação, 

desde que contenha no mínimo 160 horas 

(aperfeiçoamento) ou 360 horas (especialização). 

Diferentemente, um Mestrado acadêmico e 

Doutorado necessitam de no mínimo 720 e 1200 horas, 

respectivamente. Ambos presenciais e de ampla dedicação, 

na maioria massiva das vezes, exige inclusive, dedicação 

integral e exclusiva (MEC, 2021). 

Nesse sentido, vamos aqui pontuar o que são 

Mestres e Doutores. Uma pessoa que faz Mestrado 

acadêmico ou profissional, vai focar em uma subárea mais 

restrita dentro de um campo mais amplo de conhecimento, 

ou seja, a pessoa se aprofunda em um tema específico, e 

passa a compreender os limites do conhecimento existente 

sobre aquele determinado assunto. Assim sendo, tão logo 

espera-se que um Mestre seja capaz de compreender até 

onde as técnicas existentes funcionam, ou ainda por que 

deixam de funcionar para determinados tipos de 

problemas um pouco diferentes do abordado em suas 

pesquisas e análises (BOLETIM UFMG, 2019). 

Já um indivíduo titulado como Doutor se diferencia 

de um Mestre porque, além de identificar as fronteiras de 

uma área de conhecimento, deve ainda ser capaz de 

preencher lacunas nesse conhecimento. Em suma, deve de 

fato fazer pesquisa, gerando novos conhecimentos e 

tecnologias. Como exemplos vamos listar duas situações. A 
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primeira é um médico, que ao fazer um doutoramento 

inventa ou otimiza tecnologicamente um novo tipo de 

tratamento para uma doença qualquer com a finalidade de 

aumentar as chances de cura. O segundo exemplo trata-se 

de um engenheiro mecânico, que em seu doutoramento 

cria um novo material para a construção de algumas peças 

automotivas, tornando-as mais leves e mais resistentes 

(BOLETIM UFMG, 2019). Em síntese, estes dois exemplos 

são o que chamamos de ―inovações tecnológicas‖, cuja 

presença ou ausência na atividade econômica de um país 

está intimamente ligado ao seu PIB (Produto Interno 

Bruto), indicando se este país é rico ou pobre, ou ainda, 

desenvolvido, em desenvolvimento ou subdesenvolvido. 

Nessa perspectiva, a maioria dos professores 

brasileiros com Pós-graduação (incluídos todos os níveis de 

ensino) possui somente a especialização (SAMPAIO ET AL. 

2002). Adicionalmente, no ano de 2017, do total de 

docentes ativos no Brasil, 34,4% se intitularam 

especialistas; 2,4% Mestres e apenas 0,4%, Doutores 

(CAPES, 2020). Porém, mesmo que seja uma parcela 

reduzida, é interessante pensar que os professores que 

atuam na educação básica que recorrem à cursos de 

Mestrado/Doutorado, o fazem na tentativa de migrar para 

a Universidade, isso por que no Brasil criou-se a cultura de 

que profissionais que obtém titulação de Doutor são 

formados para atuarem em cursos de Graduação e Pós-

graduação. Apesar de uma parcela menor de educadores 

realmente pensar em migrar para o Ensino Superior, a 

maioria massiva busca como investimento a formação 

continuada justamente por entenderem ser parte integrante 

do seu processo de desenvolvimento. E o fazem, com ou 
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sem licença, permanecendo e resistindo na educação básica 

(OLIVEIRA, 2020). Assim sendo, os benefícios para quem 

ensina e para quem estuda são claros, mas há vários 

entraves que explicam a pouca adesão a esse nível de 

estudo. Um deles é a baixa valorização docente, pois 

apesar de a Lei nº 11.738 (CASA CIVIL, 2008) ter sido 

aprovada, a maior parte dos municípios e Estados não 

oferece planos de carreira atraentes. É comum a progressão 

de carreira ser feita unicamente pelo tempo de serviço, 

desconsiderando quaisquer formações adicionais.  

Vale destacar aqui, que todo cidadão que goze de 

educação básica, graduação ou mesmo Pós-graduação 

públicas, merece ter professores/educadores formados com 

o mais alto grau de excelência. Nessa perspectiva, o 

Doutoramento desses profissionais possibilita a constante 

revisão das práticas pedagógicas, bem como novas 

estratégias didáticas que possibilitem ações que 

modifiquem e/ou otimizem a construção do saber e o 

protagonismo do educando. Portando, conforme um país 

qualifica seus próprios estudantes/pesquisadores, vai 

adquirindo competências que, somadas às outras condições 

necessárias (emprego, financiamento, reconhecimento 

social, etc.), tornam possível a formação de bons 

profissionais dentro de suas próprias fronteiras. Essa é a 

trajetória histórica da maioria dos países que conseguiu 

estabelecer um sistema significativo de treinamento e 

formação de novos pesquisadores (VELHO, 2001). 

Portanto, fica bem evidente que investir em qualificação 

profissional através de investimentos em educação, Ciência 

e tecnologia, representam um avanço significativo no 

desenvolvimento econômico de um país. Portanto, 
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quando remamos contrariamente à estas concepções, 

estamos fadados a um amontoado de pessoas afundados 

em sua própria ignorância e em cenários mais otimistas, 

semianalfabetos científicos, o que gera consequências 

graves em diversos âmbitos. 

O termo Alfabetização Científica é amplamente 

reportado por pensadores desde 1995 (LIRA, 2015). De 

acordo com Cachapuz et al. (2005) ―trata-se da expressão 

de um amplo movimento educativo que se reconhece e 

mobiliza atrás do símbolo da ―Alfabetização Científica‖, 

mas que acarreta, ao mesmo tempo, o perigo de uma 

ambiguidade que permite a cada pessoa atribuir-lhe 

significados distintos, e explica as dificuldades de conseguir 

um consenso sobre como e para onde direcionar sua 

aplicação‖. 

A defesa da importância da Alfabetização Científica 

se faz presente nos documentos e conferências realizadas 

ao longo dos últimos anos, como o documento elaborado 

pela National Science Education Standard (1996) que 

afirma ser a Alfabetização Científica essencial à formação 

de um cidadão, justamente por proporcionar informação 

suficientemente necessária para que este possa fazer 

escolhas e nortear discussões públicas, além de possibilitar 

conhecer o mundo natural. A importância da Alfabetização 

Científica também foi amplamente debatida ao longo da 

Conferência Mundial sobre Ciência para o século XXI 

(1999), a qual aponta Alfabetização Científica como uma 

estratégia de desenvolvimento dos países para a resolução 

de problemas, bem como para satisfazer as necessidades da 

sociedade de um país para a tomada de decisões a respeito 

da aplicação do conhecimento. Dessa forma, as políticas 
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educacionais se consolidam na perspectiva de adequar os 

currículos nacionais aos requisitos estabelecidos pelas 

economias de seus países (BRANCO e ZANATTA, 2021). 

Assim sendo, a prática de alfabetizar cientificamente 

uma pessoa está interligada às práticas investigativas e 

problematizadoras ao qual o aprendiz ou educando se 

encontra imerso, permitindo-se aos mesmos o 

desenvolvimento de habilidades peculiares que cerceiam à 

Ciência. Carvalho (2006) salienta que os professores 

devem propor perguntas interessantes e desafiadoras aos 

alunos, para que estes, ao resolverem seus próprios 

questionamentos, possam conhecer os enfoques próprios 

da cultura e prática científicas, promovendo um processo 

de aprendizado, senso crítico, resolução e solução de 

problemas. Logo, para identificarmos alguns entraves que 

devem ser trabalhados quando se deseja colocar a 

Alfabetização Científica em processo de construção entre 

os alunos, analisamos as falas dos alunos à procura dos 

indicadores de Alfabetização Científica (SASSERON, 2008). 

Abaixo são listadas algumas formas de abordarmos essa 

temática, bem como suas definições: 

Projetos de pesquisa: são projetos que tem como 

principal finalidade a obtenção de conhecimentos sobre 

determinado problema, questão ou assunto, com garantia 

de verificação experimental. Existem diversos tipos de 

projetos de pesquisas, próprias dos setores acadêmicos e de 

instituições de pesquisa (...). Projetos de Ensino: São 

projetos elaborados dentro de uma (ou mais) disciplina (s) 

ou conteúdo (s), dirigidos à melhoria do processo de 

ensino-aprendizagem. Este tipo de projeto é próprio da 

área educacional e refere-se ao exercício das funções do 
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professor. Projetos de trabalho (ou aprendizagem): São 

projetos desenvolvidos por alunos em uma ou mais, 

disciplinas ou conteúdo (s) curricular (es), no contexto 

escolar, sob orientação de professor, e têm por objetivo a 

aprendizagem de conceitos e desenvolvimentos de 

competências e habilidades especificas (MOURA e 

BARBOSA, 2013; BARATTA, 2017). 

Segundo Lüdke (2001), no âmbito do ensino, o 

professor-pesquisador deve criar uma conexão com o 

ambiente, de modo a torná-lo propício para uma 

aprendizagem significativa. Nesse sentido, salienta-se que 

os cursos de graduação voltados às áreas das Ciências, 

precisam considerar a formação de futuros profissionais 

educadores para atuarem na educação básica, e não 

somente visando profissionais pesquisadores para o 

desenvolvimento de pesquisas. O foco na pesquisa só 

considera o trabalho do futuro professor pesquisador que 

almeja aprofundar-se em conhecimentos de disciplinas e 

conteúdos específicos de seu interesse (BARATTA, 2017). 

Logo, a educação básica necessita de 

professores/educadores interessados em desenvolver 

projetos de pesquisa na escola e para a escola, o que 

certamente se refletirá na sociedade local. 

Seguindo-se essa mesma linha de raciocínio, 

Azevedo (2004) propõem que além de envolver situações 

problemas, as atividades investigativas executadas em sala 

de aula precisam ser pensadas, fundamentadas e atreladas 

ao raciocínio, questionamentos, diálogos e argumentação, 

de maneira que o aluno consiga atribuir sentido a essas 

atividades, constituindo-se sujeito de sua aprendizagem, 

participando da construção do conhecimento e 
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construindo sua própria autonomia. Nesse contexto, para 

lidar com o quase que coletivo desinteresse dos estudantes, 

deve-se utilizar estratégias que sejam norteadas em ideias 

prévias trazidas pelos alunos, para aí sim se iniciar um 

assunto ou projeto, de modo a modificar, com base na 

visão científica, os conceitos equivocados. 

Portanto, ressalta-se aqui que o objetivo das 

atividades investigativas não é formar futuros cientistas, 

mas inserir os alunos à cultura científica, onde estes possam 

entrar em contato com habilidades próprias da Ciência, 

permitindo-os compreender que o processo de construção 

do conhecimento é uma atividade humana, sócio-histórica, 

dinâmica, mutável e moldável. Nesse cenário, vislumbra-se 

a implantação da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) e a Reforma do Ensino Médio, sob o aporte 

jurídico da Lei n º 13.415/2017 e com a inegável 

participação de organizações financeiras, instituições 

nacionais e internacionais e de diversos grupos do 

empresariado nas discussões, debates e tomadas de 

decisões que ocorreram antes e durante todo o processo de 

elaboração desses documentos. 

 

A BNCC e o Novo Ensino Médio 

 

Antes de iniciarmos qualquer discussão e postulação 

a respeito da BNCC suas reformas, vamos ao 

entendimento do que é a BNCC e o que tange a reforma 

do ensino médio: A Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) é um conjunto de orientações que tem por 

objetivo nortear os currículos das escolas das redes públicas 

e privadas de ensino de todo o Brasil. Esta Base trará os 
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conhecimentos essenciais, assim como as competências e 

aprendizagens pretendidas para crianças e jovens em cada 

etapa da educação básica. Pretende ainda promover a 

elevação da qualidade do ensino através de uma referência 

comum obrigatória à todas as escolas de educação básica, 

respeitando a autonomia assegurada pela Constituição aos 

entes federados e às escolas (BRASIL, 2013). 

Assim sendo, o currículo do Novo Ensino Médio 

será norteado pela BNCC, obrigatória e comum a todas as 

escolas (desde a educação infantil ao ensino médio). 

Portanto, a BNCC definirá as competências e 

conhecimentos essenciais que deverão ser ofertados a 

todos os estudantes na parte comum (1.800 horas), 

abrangendo as quatro áreas do conhecimento e todos os 

componentes curriculares do ensino médio definidos na 

LDB (Lei de Diretrizes e Bases) e suas diretrizes curriculares 

nacionais de educação básica. As disciplinas obrigatórias 

nos três anos do ensino médio serão Língua Portuguesa e 

Matemática. O restante do tempo será dedicado ao 

aprofundamento acadêmico nas áreas eletivas ou a cursos 

técnicos, a seguir: I – Linguagens e suas Tecnologias; II – 

Matemática e suas Tecnologias; III – Ciências da Natureza e 

suas Tecnologias; IV – Ciências Humanas e Sociais 

Aplicadas; V – Formação Técnica e Profissional. Cada 

estado e o Distrito Federal organizarão os seus currículos 

considerando a BNCC e as demandas dos jovens, que terão 

maiores chances de fazer suas escolhas e construir seu 

Projeto de Vida. 

Porém, apesar dos esforços de uma parte da 

academia, e até mesmo da sociedade, a fim de melhorarem 

a educação pública básica brasileira, na realidade o que 
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vemos é uma situação deplorável, e da forma mais 

escancarada possível, onde um número muito significativo 

de crianças passa pelo sistema escolar sem sequer se 

aproximarem dos objetivos desejados, quiçá alcançá-los. 

Para piorar essa situação, muitas delas não são ao menos 

alfabetizados na escola brasileira, ou seja, ler e a escrever 

(DEL PINO e PORTO, 2008). Com base nisso, como seria 

capaz um aluno recém egresso no Ensino Médio, 

carregando um déficit de formação altíssimo ao longo de 

todo seu Ensino Fundamental, ―escolher‖ sua área de 

formação, uma vez que sequer teve a oportunidade de se 

relacionar com estas áreas e seus respectivos Itinerários 

Formativos? 

Frigotto (2016) pontua, e de forma bem coerente, 

que a reforma da BNCC trata-se de uma reforma que 

retrocede ao obscurantismo de pensadores como Desttut 

de Tracy que defendia, já ao final do século XIX, ser da 

própria natureza e, portanto, independente da vontade 

dos Homens, a existência de uma escola rica em 

conhecimento, cultura, etc., para os que tinham tempo de 

estudar e se destinavam a dirigir no futuro e outra escola 

rápida, pragmática, para os que não tinham muito tempo 

para ficar na escola e se destinavam (por natureza) ao duro 

ofício do trabalho. Além disso, também retrocede e torna, 

de forma ainda pior, a reforma do ensino médio da 

ditadura civil militar, que postulava a profissionalização 

compulsória do ensino profissional neste nível de ensino. 

Piora porque aquela reforma visava a todos, e esta visa 

somente os filhos da classe trabalhadora que estudam na 

escola pública. Uma reforma que legaliza o apartheid social 

na educação no Brasil. 
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No entanto, não se trata de qualquer educação. Sem 

que seja necessário explicitá-la (ainda mais do que já é), a 

referência discursiva é a educação pública. É preciso 

salientar, nos intensos e extensos embates que marcaram a 

instituição da revolução burguesa, o fundamental papel 

que teve a instauração da conclamação pela liberdade 

como um ponto sem retorno sobre o qual se ancora a 

Revolução. É justamente a evidência da liberdade, na sua 

relação com a igualdade, que sustenta a possibilidade de se 

substituir o privilégio pela oportunidade: nada mais é dado 

a princípio, mas sim conquistado, o que permite centrar no 

indivíduo as possibilidades de bem aproveitar as 

oportunidades. Assim, a BNCC, ao enfatizar as habilidades, 

competências, procedimentos e formação de atitudes, e 

não destacar os conteúdos, o trabalho educativo e o 

ensinar, remete a uma perspectiva que visa adaptar os 

alunos ao mercado de trabalho. Cabe frisar que, ao invés 

de uma base esvaziada de conteúdo, voltada para a 

adaptação dos indivíduos ao capitalismo, os educadores 

almejam uma BNCC que esteja alinhada aos interesses da 

classe trabalhadora, e que a finalidade da escola seja a 

democratização dos conhecimentos científicos, artísticos e 

filosóficos (BRANCO e ZANATTA, 2021; MARSIGLIA ET 

AL. 2017). 

Segundo Silva-Morais e Santos (2016), as diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Básica sugerem, 

dentre outras coisas, que o currículo do Ensino Médio 

garanta ações que promovam a educação tecnológica 

básica, a compreensão do significado da Ciência, o acesso 

ao conhecimento e exercício da cidadania. Para isso deve-

se ―adotar metodologias de ensino e de avaliação que 
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estimulem a iniciativa dos estudantes, bem como organizar 

os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação, de 

tal modo, que ao final do Ensino Médio, o estudante 

demonstre domínio dos princípios científicos e tecnológicos 

que presidem a produção moderna [...]‖ (BRASIL, 2013). 

Após essas recomendações, as diretrizes abordam a questão 

da articulação teoria-prática, mencionando a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Básica (LDB): 

 

―A LDB, [...] enfatiza que não deve haver 

dissociação entre teoria e prática. Daí, que a 

prática se configura não apenas como 

situações ou momentos distintos de um 

curso, mas como inerente a uma 

metodologia de ensino que contextualiza e 

põe em ação todo o aprendizado. Para 

garantir essa integração, é importante adotar 

metodologias que a privilegiem e cuidar da 

definição dos conteúdos e de sua 

organização nas diferentes etapas de ensino. 

É necessário, nesse sentido adotar 

metodologias que permitem diferentes 

situações de vivência, aprendizagem e 

trabalho, tais como experimentos e 

atividades específicas em ambientes especiais 

– laboratório, oficina, ateliê e outros; visitas 

técnicas; investigação sobre atividades 

profissionais; estudos de caso, conhecimento 

direto do mercado e das empresas, projetos 

de pesquisa e/ou intervenção – individuais e 

em equipe [...]. Propicia-se então, a 

integração entre os conhecimentos e o 

desenvolvimento de níveis de raciocínio cada 

vez mais complexos‖ (BRASIL, 2013). 

 



 

 
[ 153 ] 

Logo, o sistema está mais preocupado em criar mão 

de obra do que tornar esse aluno um ser capacitado para 

por si só. Pensante, crítico e autoconfiante. Ou seja, 

estamos fadados a uma geração, ou mais de uma, 

analfabetos científicos e sujeitos a uma total massa de 

manobra. Adicionalmente, nota-se ainda a ausência de 

professores na educação básica dispostos a desenvolver 

atividades que envolvam aptidões necessárias para 

preparar alunos pesquisadores, ou seja, críticos e 

argumentativos (BARATTA, 2017). De acordo com Lüdke 

(2001), isso ocorre por que, na maioria das vezes, os 

professores não receberam formação para tal ao longo de 

sua graduação, consequentemente, têm dificuldades em 

preparar alunos pesquisadores na educação básica. 

Por fim, a preparação do investigador e o exercício 

da pesquisa continuam privilégios da, e na Universidade. A 

pesquisa continua a ser a moeda mais valiosa na 

contabilidade da carreira do professor universitário. A 

pergunta então, a ser feita, é como aproximar a pesquisa 

em educação das duas realidades que lhe dizem respeito: a 

da Universidade, onde ela é habitualmente e massivamente 

feita, e a da escola de educação básica, onde ela é 

requisitada para atender os problemas mais vitais, porém 

raramente posta em prática? Eis aí o desafio hoje 

enfrentado por inúmeros colegas de profissão, professores 

pesquisadores que, como muitos de nós, procuram 

descobrir os caminhos para superar os obstáculos e oferecer 

atalhos e links entre essas duas realidades, que hoje se 

encontram tão distantes uma da outra em nosso país 

(LÜDKE e CRUZ, 2005). Logo, torna-se necessário diálogos 

entre professores da educação básica e os das 
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Universidades. Isso certamente propiciaria oportunidades 

ainda mais consistentes para o desenvolvimento de 

atividades e experimentos na educação básica. Não que 

isso não ocorra, porém, de maneira tímida quando 

comparado aos países conotados como de Primeiro 

Mundo. 

 

As consequências do analfabetismo científico 

 

O fato de educarmos mal, ou simplesmente não 

educarmos nossa sociedade, principalmente, através de 

nossos estudantes, tem levado a um crescimento 

desordenado e preocupante de diversos grupos tidos como 

negacionistas. Com isso, questionamentos acerca de fatos 

importantes vêm à tona de forma totalmente descabida e 

desarticulada. Perguntas do tipo ―se o Homem veio do 

macaco, por que ainda há macacos?‖ Ou mesmo 

afirmações desencontradas cientificamente, como ―vacinas 

causam autismo‖, ou ―há chips de monitoramento nas 

vacinas contra Covid-19‖. O pior é que estas perguntas e 

afirmações são cada vez mais comuns no dia-a-dia de 

educadores. Em ambos os exemplos listados, deparamo-

nos com casos clássicos de negacionismo, 

especificadamente o científico. Mas o que vem a ser o 

negacionismo? 

De forma sucinta, é um conceito utilizado para 

explicar algumas ações de um determinado grupo de 

pessoas que optam voluntariamente em não crer em uma 

informação vista como consenso entre cientistas e 

acadêmicos. Ou ainda, ato de negar-se a acreditar em uma 

informação previamente estabelecida em áreas como a 
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Ciência e a história. Nesse sentido, em alguns casos ocorre 

uma dissociação cognitiva. As evidências e fatos entram em 

choque com valores ou crenças subjetivas, então o 

negacionista seleciona uma narrativa alternativa para 

explicar a realidade. Nesse contexto, a coerência torna-se 

irrelevante. Ainda, o negacionismo é um conceito que 

explica a ação de uma pessoa em negar um fato 

amplamente estudado e comprovado. Logo, indivíduos 

que negam de forma veemente tais fatos, são vistos como 

seres irracionais, pois não acreditam em consensos obtidos 

através de amplos e profundos estudos, usando suas 

crenças como muletas a fim de se ater apenas às suas 

próprias concepções e informações falsas, bem como 

teorias conspiratórias. 

Os negacionistas existentes são variados e 

distribuídos mundialmente, mas todos possuem 

características em comum, as quais nos ajudam a entender 

um pouco do seu perfil, e como se estrutura uma ideia 

negacionista. O ponto de partida é a exímia capacidade 

argumentativa que o negacionismo detém para persuadir, 

(tentar) convencer e enganar outras pessoas, escorado e se 

apoiando argumentativamente em teorias conspiratórias, 

evocando falsas ideias de que há uma verdade oculta que 

não é divulgada, crendo que por haver por trás dela uma 

grande conspiração internacional. Além disso, manipulam 

informações que envolvem a descontextualização das 

mesmas, a supressão de outras, ou ainda, o falseamento 

claro de dados. 

Esse quadro só piorou durante a pandemia da 

Covid-19, com movimentos negacionistas no Brasil 

tomando proporções alarmantes (e preocupantes), seja 
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através da negação ou minimização da gravidade da 

doença, no boicote ou difamação das medidas preventivas 

adotadas, na subnotificação dos dados epidemiológicos, na 

omissão de traçar estratégias nacionais, estaduais e 

municipais de saúde, no incentivo aos tratamentos 

terapêuticos sem validação científica, ou ainda na tentativa 

de descredibilizar a vacina, bem como os cientistas por 

detrás delas, dentre outros exemplos (RATHSAM, 2021). 

Portanto, o negacionismo acentua incertezas, influencia a 

população a não aderir aos protocolos de prevenção, 

compromete a resposta do país à pandemia, e ameaça 

descaradamente a democracia (CAPONI, 2020). 

Consequentemente, não à toa, amargamos mais de 

meio milhão de mortos e quase 20 milhões de 

contaminados (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021), números 

certamente subestimados, pois testa-se apenas pacientes 

sintomáticos e pessoas que tiveram contato direto com 

estes, e ainda estamos longe de uma vacinação e 

imunização em massa da população. Além disso, todo esse 

descaso e negacionismo nos coloca no ranking Covid-19 na 

triste posição de país com mais mortes/dia de Covid-19, e 

o segundo em total de mortes (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DA SAÚDE, 2021). Mais triste ainda é sabermos 

que muitas outras vidas ainda serão perdidas até o fim 

desse triste episódio, marcante em nossa história. 

 

Movimentos negacionistas 

 

Embora tenha repercussões infundadas recorrentes 

por parte da família do presidente da República (incluindo 

o próprio presidente), bem como de diversas 
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personalidades públicas e outras pessoas proximamente 

ligadas a ele, o movimento anti-vacina não é um 

fenômeno local, e tem se mostrado ascendente desde a 

virada do século. Podemos dizer que os negacionismos 

despontaram nos anos 1980, com as novas direitas dos 

Estados Unidos e da Inglaterra. Estruturaram-se, sobretudo 

após a Guerra Fria, consolidando-se em meados do século 

XXI, sem dúvida potencializados pelo advento das novas 

tecnologias de comunicação, sobretudo a internet. 

Especificamente no Brasil, movimentos negacionistas 

tiveram seu início marcado pelo movimento histórico da 

Revolta da Vacina, na cidade do Rio de Janeiro, na época, 

capital do Brasil. Como o próprio nome do movimento 

diz, cidadãos foram forçados a se vacinarem. Vale aqui 

pontuar que naquela época, mais de um século atrás, a 

vacina era uma coisa extremamente nova. Passado o 

trauma da Revolta da Vacina, o país consolidou-se ao 

longo do século XX como uma referência internacional em 

imunização (GIOVANAZ, 2020). Entretanto, parecemos ter 

regredido mediante tantos conhecimentos acumulados a 

respeito de imunização adquiridos ao longo desses mais de 

cem anos. O que vemos é uma apropriação da insatisfação 

popular com medidas sanitaristas adotadas para fins 

políticos. Tão logo vimos uma correlação entre a Revolta 

da Vacina e a atual pandemia (GIOVANAZ, 2020). 

E esse tipo de conduta negacionista adotada por 

diversos representantes políticos de diferentes esferas 

(Federal, Estadual, Municipal), eleva ou ainda induz a 

mesma posição de seus seguidores, cegos em busca de um 

Norte que não é alcançado. O problema é que esse tipo de 

conduta leva a quadros preocupantes no âmbito da saúde. 
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O sarampo, por exemplo, estava erradicado no Brasil até o 

ano de 2016, ou seja, sem registros novos casos até essa 

data. Entretanto, somente nos primeiros sete meses do ano 

de 2020, mais de7 mil casos foram registrados, e parte da 

responsabilidade se atribui aos movimentos contrários à 

vacinação (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021). Ressalta-se 

aqui que essa doença é altamente contagiosa, e pode levar 

o infectado ao óbito. Somado a isso, verificou-se que no 

ano de 2020, 50% das crianças com idade de até cinco 

anos não tomaram todas as vacinas distribuídas 

gratuitamente em campanhas pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021). De forma 

preocupante, podemos prever nos próximos anos, 

possíveis retornos de doenças tidas como controladas ou 

até mesmo erradicadas em território nacional. Tamanha é 

a preocupação com estes fatos, que, segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) entre 2 e 3 milhões 

de mortes são evitadas por ano graças à imunização via 

vacinação em massa. Baseado nisso, em nota, a própria 

Organização Mundial de Saúde considera o medo ou 

repulsa (vulgo negacionismo) à vacina uma das dez 

maiores ameaças à saúde global atualmente. 

Além do movimento anti-vacina, aliado à negação 

científica, citados acima, podemos ainda citar outros 

movimentos negacionistas, inclusive também associados à 

negação científica, tais como terraplanistas, ideias anti-

evolucionistas, cura gay, negação do aquecimento global e 

efeito estufa, e a ideia de que o a ida do Homem à Lua 

não passa de uma mera farsa dos EUA para ―ganhar‖ a 

corrida espacial (MOREL, 2021). Além destes, tem-se ainda 

os que são adeptos da negação de fatos históricos, os quais 
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defendem concepções esdrúxulas de que o holocausto e a 

escravidão são eventos superestimados, ou seja, não 

tiveram a repercussão nem a crueldade que tem se 

ensinado ao longo das gerações. Pior ainda são alguns 

grupos ainda mais radicais que sequer aceitam que estes 

fatos históricos existiram, apesar de diversos documentos 

históricos virem à tona recorrentemente para mostrar e 

provar o contrário. 

O perigo da perpetuação e ascensão desses grupos é 

o surgimento de grupos radicais extremistas (em sua 

maioria de extrema-direita) apoiadores de causas 

xenofóbicas, homofóbicas, ou ainda intolerâncias de cunho 

religioso ou cor da pele, uma vez que os mesmos 

desacreditam os direitos conquistados por esses grupos 

tidos como minoria. 

 

Uma saída: a iniciação científica ensinada na escola desde 

os anos iniciais? 

 

A ideia de se educar cientificamente sua população 

massivamente remonta entre 1490 e 1520, o que 

possibilitou a disseminação, embora ainda restrita, 

principalmente, à Europa, do conhecimento científico 

(MÜLLER e CARIBÉ, 2010; BARATTA, 2017). Já no século 

XIX, disciplinas científicas começaram a ser inseridas nos 

currículos das escolas, e os cientistas se dedicavam somente 

a uma determinada área. Essas transformações que 

ocorreram no âmbito da Ciência acabaram por gerar 

reflexos em todas as demais áreas e nos projetos de 

conhecimento científico, desencadeando mudanças na 

política, economia e sociedade, graças a trabalhos 
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apresentados ou desenvolvidos nesse período e ao 

interesse das pessoas comuns pelos mesmos. 

Enquanto isso, em território tupiniquim, de acordo 

com o postulado por André (1997), até meados dos anos 

70 a grande maioria dos estudos envolvendo a sala de 

aula, bem como sua condução, eram executados com base 

em instrumentos de observação, os quais objetivavam 

meramente registrar e analisar o comportamento de 

professores e alunos numa situação de interação. 

Orientados teoricamente pelos princípios da psicologia 

comportamental, esses estudos tornaram-se conhecidos 

como "análises de interação", servindo não somente para 

estudar as relações entre professor e aluno em sala de aula, 

mas também para treinamento de habilidades de ensino, 

junto aos docentes, assim como para medir a eficácia de 

programas de capacitação docente. 

Assim sendo, ainda no início da década de 1970 as 

pesquisas na área de ensino de Ciências começaram a 

discutir e propor novas ideias, métodos e propostas de 

ensino-aprendizagem (RIBEIRO; GENOVESE; 

COLHERINHAS, 2011). Baseando-se nas constatações das 

deficiências que o ensino tradicional apresentava, foram 

desenvolvidas ideias de ensino denominadas perspectiva de 

ensino por descoberta (GIL-PEREZ, 1983). Tal perspectiva 

tinha como principal atividade a utilização de métodos e 

processos científicos, os quais, objetivavam fazer com que 

os alunos se familiarizem com a metodologia e linguagem 

científicas, tornando-se capazes de compreender, 

interpretar e inferir acerca de resultados científicos 

(RIBEIRO; GENOVESE; COLHERINHAS, 2011). Logo, a 

experimentação e uma postura investigativa característica 
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de um cientista são consideradas as formas mais adequadas 

para o aluno adquirir conhecimento científico. Entretanto, 

o que se observara na época era uma ideia de que os 

trabalhos de campo executados pareciam na verdade mais 

uma forma de confirmar resultados de outros estudos do 

que uma tentativa de propor novas descobertas pelos 

educandos (ANDRÉ, 1997). 

Nessa perspectiva, Volpato (2013) propõem 

algumas características que deveriam ser adotadas para a 

formação de um cientista: ser curioso, expressar espírito 

crítico e empreendedor, e por fim, deter capacidade para 

elaborar conclusões corretamente. Entretanto, o 

desenvolvimento dessas características, geralmente, é 

esquecido na formação das crianças, o que não deveria 

ocorrer, pois é nessa faixa etária e de aprendizado que se 

deve estimulá-los em atividades de pesquisa, foco no 

ensino da Ciência. Porém, estas ações ficam deficientes ou 

sequer executáveis quando o 

professor/pesquisador/orientador não possui qualquer 

conhecimento em relação ao projeto a ser desenvolvido. 

Dessa forma, ao invés de ajudá-lo no desenvolvimento de 

seu trabalho, tende a prejudicá-lo. Adicionalmente, 

Volpato (2013) postula que o professor orientador não 

deve voltar sua atenção apenas aos alunos que já 

apresentam pré-requisitos a desenvolver Ciência. Ao 

contrário, deve olhar todas as possibilidades, 

especificamente àqueles trabalhos/projetos que por 

quaisquer motivos não parecem inovadores ou muito 

desafiadores. 

Nessa perspectiva, recentemente os textos sobre as 

modificações no Ensino Médio ressaltam a importância da 
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realização de projetos e atividades diferenciadas para se 

gerar mudanças na concepção de Ciência e para se ensinar 

as primeiras noções em relação à escrita científica. Miller e 

Caribé (2010), em seus estudos, apontam que, 

historicamente, há uma preocupação com o ensino da 

escrita científica nas escolas. Isso se encontra às claras em 

um dos eixos estruturantes dos itinerários formativos 

propostos pelo novo ensino médio, o qual mencionam: 

investigação científica e processos criativos. 

A saber, o primeiro itinerário mencionado propõe 

um aprofundamento dos principais conceitos das Ciências 

para a interpretação de ideias, procedimentos de 

investigação e intervenção, com o intuito de identificar e 

solucionar demandas sociais, contribuindo com o 

desenvolvimento local e a melhoria da qualidade de vida 

da comunidade. Já o segundo, relaciona o estímulo à 

criação de processos ou produtos que atendam às 

demandas sociais, a partir da ampliação do conhecimento 

científico para a construção e criação de experimentos, 

modelos e protótipos. 

Logo, torna-se cada vez mais necessário que a 

população possa, além de ter acesso às informações sobre 

o desenvolvimento científico-tecnológico, ter também 

condições de avaliar e participar das decisões que venham 

a atingir o meio onde vive. É necessário que a sociedade, 

em geral, comece a questionar sobre os impactos da 

evolução e aplicação da Ciência e tecnologia sobre seu 

entorno e consiga perceber que, muitas vezes, certas 

atitudes não atendem à maioria, mas sim aos interesses 

dominantes (BARATTA, 2017). O cidadão merece 

aprender a ler e entender, muito mais do que conceitos 
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estanques, a Ciência e a tecnologia, assim como suas 

implicações e consequências, para poder ser elemento 

participante nas decisões de ordem política e social que 

influenciam e influenciarão o seu futuro e o dos seus filhos 

e demais sucessores (PINHEIRO; SILVEIRA; BAZZO. 2007). 

Nessa perspectiva, vemos que nenhuma invenção 

teve o impacto próximo ou parecido com a internet. Nela, 

todas as formas de comunicação se fundem. A informação 

científica se torna acessível de maneira até surreal e pouco 

pensada até poucas décadas atrás. No espaço virtual, há 

museus, livros, revistas, enciclopédias, cursos, filmes, sites 

oficiais, comerciais e pessoais e inúmeras novas formas de 

comunicar-se, inclusive com acesso gratuito. É um novo 

mundo em permanente evolução que ocorre em 

velocidade crescente, de forma mais abrangente e mais 

complexa em termos de tecnologia, porém mais simples 

em termos de acesso para o cidadão (MÜLLER e CARIBÉ, 

2010). Neste cenário que se convencionou chamar 

globalizado, as barreiras mais difíceis de derrubar 

continuam sendo a ignorância e desqualificação científica 

da massa, os quais são desprovidos de capacidade 

cognitiva em absorver conteúdo significante à sua 

formação como cidadão, efetivo e ativo participante das 

decisões coletivas em seu país. 

 

Considerações finais 

 

Apesar dos pesares, diversos trabalhos reforçam um 

indicativo de que a maioria dos professores 

Mestres/Doutores formados dentro da educação básica têm 

intenção de permanecer na educação mesma. É possível 
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ainda, perceber um aumento na frequência de professores 

que querem dedicar-se à pesquisa, o que demonstra a 

ideia, o desejo e a possibilidade de pesquisa na educação 

pública básica. 

Para Lüdke e Cruz (2005), o inegável aporte trazido 

para melhor aproximação dos objetos de estudo próprios 

do campo educacional, dificilmente contemplada 

satisfatoriamente pelas metodologias quantitativas, não 

impede que reconheçamos certos excessos cometidos por 

inúmeros seguidores daquele apelo. De modo especial, 

pesquisadores iniciantes sentiram-se atraídos pelas 

aparentes facilidades do trabalho metodológico com a 

pesquisa qualitativa, em grande parte devido ao 

desconhecimento dos recursos oferecidos pelos métodos 

quantitativos, insubstituíveis em determinados problemas 

de pesquisa. Hoje já começamos a reconhecer e a tentar 

reparar os males ocasionados por esse desconhecimento, 

procurando oferecer formação técnicas e conceitos 

próprios da investigação quantitativa. 

Entretanto, ainda registramos grande quantidade de 

―pesquisas‖ limitadas simplesmente a transcrever dados 

obtidos através de entrevistas, ou simplesmente narrativas 

de professores sobre suas carreiras docentes ou trajetórias 

de vida, ou ainda por observação de seu trabalho em sala 

de aula, sem cuidar da análise desses dados à luz de 

hipóteses e teorias que possam ajudar a esclarecer o 

problema investigado, estimulando o 

professor/pesquisador a buscar soluções próprias para cada 

caso com base em recursos disponíveis no acervo de 

análises teóricas da área e dos que o próprio pesquisador 

irá propor. Vê-se, portanto, uma má formação de quem 
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deveria formar, ou seja, os próprios 

professores/pesquisadores/formadores/educadores. 

Essas questões entreabertas deixam uma lacuna que 

tangencia a educação científica. Como pode um educador 

que não foi educado cientificamente, ensinar a um aluno 

os trajetos desenvolvidos e percorridos pela Ciência, bem 

como assimilar, debater, refutar ou corroborar uma ideia 

científica? Tenho a concepção de que a maioria dos alunos 

do ensino médio sequer sabe diferenciar hipóteses de 

teorias e leis. 

Uma possível saída dessa nossa real e atual situação 

(mas que certamente ainda levaria décadas) seria melhor 

instruir/formar nossos educadores para ensinar Ciência, ou 

seja, capacitá-los adequadamente para que tenham 

condições de ensinar um aluno a ler, interpretar, inferir, 

refutar e corroborar dados científicos. Até por que o que se 

vê dentro das escolas são alunos que nem sequer sabem 

interpretar um trabalho científico, quiçá debater a respeito 

de Ciência e tecnologia. Mas se nossos educadores não são 

da mesma forma educados cientificamente, como 

poderiam ensinar Ciência. Logo, estamos fadados ao 

fracasso. Portanto, ver toda essa nossa juventude (outrora 

inseridos no mercado de trabalho) defender investimentos 

nessas áreas torna-se um sonho cada vez mais distante, pois 

se os mesmos não sentem qualquer valor de importância e 

significância em tal, para eles isso não é importante. Não é 

valorizado. Não é debatido. Não é defendido. 

Assim sendo, é imprescindível que eduquemos 

cientificamente nossos educadores, para que estes tenham 

condições de educar seus alunos da mesma forma, para 

que num futuro próximo estejamos libertos da ignorância 
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científica e cega que nos cerceia. Somente após esse ―salto‖ 

é que estaremos livres (ou pelo menos em número menor) 

de negacionistas em todas as esferas...científica, histórica e 

afins. 

Em suma, mergulhados na ignorância científica, 

prosseguimos vivendo de importações tecnológicas, 

médicas e automobilísticas, enquanto observamos no 

horizonte uma fuga constante de nossas mentes para países 

que os recebem de braços abertos, oferecendo-lhes aquilo 

que nós brasileiros lhes tiramos ao não exigir de nossos 

líderes políticos investimentos na educação, Ciência e 

tecnologia. Fora do Brasil são valorizados e produzem 

Ciência de ponta, a qual poderia facilmente ser produzida 

aqui. E o que ganhamos com isso? Somos obrigados 

justamente a importar essa mesma tecnologia produzida 

pelos nossos compatriotas que outrora renegamos 

oportunidade, financiamento e apoio, e assim, 

prosseguimos nadando de braçadas, firmes e fortes rumo à 

nossa ignorância e cegueira científicas. 
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A DISCIPLINA DE FILOSOFIA: PERCURSOS 

HISTÓRICOS NA FORMAÇÃO DE CIDADÃOS 

CRÍTICOS  

 

Alailson Carias da Silva (SEDUC/ MT)
19
 

Rosângela Aparecida de Souza Reis (SEDUC/MT)
20

   

 

[...] a Filosofia é o estudo da 

sabedoria, conhecimento perfeito de 

todas as coisas que os humanos 

podem alcançar para o uso da vida, a 

conservação da saúde e a invenção 

das técnicas e das artes. 

CHAUÍ, 2000 

 

Introdução 

 

As reflexões trazidas para este capítulo propõem 

discorrer sobre a importância da filosofia na educação 

brasileira. Cabe mencionar que ela se inicia no país ainda 

no Brasil Colonial, nos marcos da época das Grandes 

Navegações e dos projetos de expansão territoriais de 

Portugal e Espanha em busca das riquezas das Américas. Em 
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1500, as caravelas de Pedro Álvares Cabral aportaram nas 

terras dos indígenas e o ―descobrimento‖ foi registrado no 

documento conhecido como A Carta de Pero Vaz de 

Caminha. Mas somente alguns anos depois das 

―descobertas‖ e com as contínuas Expansões Marítimas 

que, no século XVI, deram início à política de 

povoamento, com a Companhia de Jesus
21
 – organização 

religiosa projetada por Inácio de Loyola e autorizada pela 

bula papal, em 1540, por D. João III, rei português. Nos 

estudos de Guimarães (1997, p. 18), vê-se, no que diz 

respeito à catequização dos indígenas, que: ―[...] as regras 

contidas no Ratio Studiorum são elaboradas longa e 

pacientemente, de modo a integrar, na sua plenitude a 

educação e vivência‖. Assim, nota-se que estabeleceram ―as 

regras‖ da Cartilha com a ―plenitude‖ do educar aos 

moldes ocidentais, mas o encontro com o ―outro‖, nessa 

―vivência‖ entre os padres e os índios, as resistências por 

parte dos originários da terra, gerou muitos conflitos, pois 

havia a ausência de alteridades. 

 O presente estudo objetivou fomentar discussões 

sobre a disciplina de Filosofia e conseguir, como suporte 

teórico, as concepções dos intelectuais que seguiram as 

ideias filosóficas das Escolas Históricas alemãs ou francesas, 

a exemplo: Tobias Barreto de Meneses (1839-1889), 

Benjamin Constant (1836-1891), Auguste Comte (1798-

1857), entre outros. Em momentos decisivos da história do 

Brasil, esses intelectuais posicionaram-se em defesa da 

necessidade da permanência dos ensinamentos filosóficos 

                                                 
21

 A Companhia de Jesus ou Ordem dos Jesuítas, fundada em 1534 e atua até os 
dias atuais em diversos países.  
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na sociedade, e seus argumentos perpassaram pelos ideais 

do positivismo, darwinismo, marxismo e outros conceitos 

ideológicos que, sem dúvidas, trouxeram mudanças radicais 

para a população no decorrer dos séculos. Esses estudos 

são registros dos períodos históricos do Brasil Colonial, 

Imperial, da Proclamação da República e, principalmente, 

no processo de Redemocratização do país na década de 

1980. Neste sentido, o professor, ao aplicar os estudos de 

filosofia, contribui para a liberdade do pensar, mediante 

aos problemas sociais cotidianos da vida, assim, ensina-se o 

aluno a questionar a realidade do país e a atuação dos 

governantes por meio dos espaços escolares, onde está a 

base da sociedade brasileira. 

 A disciplina de Filosofia não pode ser apenas um 

compilado de ―conteúdos‖ a mais, estabelecidos na grade e 

no currículo educacional, mas sim como um importante 

conhecimento, mesmo que os PCNs (Parâmetros 

Curriculares Nacionais) e a Lei 9.394/96, que 

estabeleceram as diretrizes da educação nacional, tenham 

determinado que a filosofia seja disciplina optativa. Essa 

decisão, contudo, foi revogada com a sanção da Lei 11.684 

de 02 de junho de 2008, proposta pelo Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) que alterou o art. 36 da LDB 

(1996). Ademais, na Secretaria de Educação Básica no 

Distrito Federal, estabeleceram a inclusão obrigatória da 

disciplina de Filosofia no currículo do Ensino Médio, seja 

nas escolas públicas, seja nas particulares brasileiras, o que 

veio a beneficiar os discentes. 

 Sem dúvidas, a filosofia teológica, que iniciou com 

os trabalhos dos padres jesuítas, obteve grandes avanços 

educacionais que resultaram na existência de várias 
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instituições, inclusive o ensino laico. Contudo, diante de 

tantas normas, foi necessário estabelecer documentos de 

caráter normativo, os quais definiram o conjunto de regras 

e leis para assegurar as aprendizagens dos alunos. Inclusive, 

os orientativos determinados na Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) para as escolas e professores do Mato 

Grosso são entregues à Secretaria de Educação 

(SEDUC/MT). Nesse diapasão, a filosofia ainda continuou 

(a) na luta diante dos desafios para sua permanência 

dentro dos espaços escolares e na vida do cidadão que 

busca constantemente o Devir.  

 

 ―Novo Mundo‖:  a filosofia para catequizar  

 

Nas Américas, no período do ―descobrimento‖, 

foram encontradas muitas riquezas, mas os seus habitantes 

foram vistos como ―selvagens‖ e ―bárbaros‖ que 

precisavam ser ―civilizados‖, pois os europeus os 

consideravam ―desalmados‖ (sem batismo) – esses são os 

vocabulários nos relatos dos desbravadores no ―Novo 

Mundo‖. Sendo assim, os indígenas moradores e donos de 

todo o território ―brasileiro‖ começaram a receber a 

educação voltada para ideias eurocêntricas, como a 

filosofia escolástica e metodologias da Cartilha Ratio 

Studiorum, em que explicitavam a prática da fé e da razão. 

Por isso, mediante o ideal de cristandade, nada impediu os 

missionários de usarem a força de trabalho dos indígenas. 

Todas as atividades foram determinadas pela Metrópole 

portuguesa e executadas pelos jesuítas – os soldados de 

Cristo – da Igreja Católica, chefiados por Manuel da 

Nóbrega que chegou à colônia em 1549, com os 
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missionários para efetivarem os ensinamentos e as 

ideologias religiosas católicas na colônia. 

Somente em março de 1549, vem de Portugal, para 

assumir o cargo de primeiro Governador Geral, Tomé de 

Souza, com um grupo de mil pessoas nos anos de 1549 a 

1553, com os objetivos de constituir os espaços e 

estabelecer o desenvolvimento da economia. Afinal, a 

Metrópole portuguesa objetivou monopolizar as atividades 

comerciais com a colônia Brasil, confiou poderes nas mãos 

do governador e seus súditos, no processo de arrecadação 

de impostos. Esse português chefiou os primeiros padres 

jesuítas sob o comando do sacerdote Manuel da Nóbrega 

que ingressou na Companhia de Jesus, em 1544, ainda em 

Portugal, depois veio para América liderar as Missões 

Jesuíticas. 

Nóbrega iniciou os trabalhos junto aos missionários 

jesuítas com a preocupação de ensinar as ideologias do 

catolicismo aos nativos e a educação com as doutrinas 

filosóficas voltadas para as ideias cristãs no intuito de 

converter os ameríndios e instalar as Igrejas Católicas no 

―Novo Mundo‖. Assim, iniciaram os aldeamentos, as 

Missões, as catequeses, a conversão dos indígenas 

brasileiros à religião católica. Além dessa cristianização, os 

objetivos foram tornar os nativos em trabalhadores braçais. 

Nesse sentido, o ―encontro‖ entre eles e os europeus foi 

conflituoso, por isso encontraram dificuldades para 

legitimar os domínios e posicionamento de poder dos 

colonizadores da Coroa Portuguesa. Para Mazai e Ribas 

(2001, p. 2), ―[...] os missionários foram eles que 

exerceram maior influência na primeira fase da História da 

Educação no Brasil. Os jesuítas eram os responsáveis pelos 
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ensinamentos e catequese dos povos das colônias‖. O 

curioso é que, na ―primeira fase‖, a religião e a razão se 

misturaram.  

Com o passar do tempo, houve interesse na 

sociabilização dos indígenas, na exploração econômica e 

na educação dos colonos e dos muitos filhos dos europeus 

que vieram povoar a colônia. Por isso, em Salvador, em 

1572, durante a transição de mandatos dos governadores-

gerais Mem de Sá para Luiz de Brito de Almeida, ocorreu a 

fundação do curso de Artes e de Teologia no Colégio da 

Bahia. No começo, nas aulas em Salvador eram abordados 

os conceitos das obras de São Tomás de Aquino, que 

interpretou as literaturas do filósofo grego Aristóteles, e, 

nos ensinos secundários, os jesuítas tinham os currículos 

humanistas, contudo, o escolasticismo continuou a 

predominar nos estudos superiores. Posteriormente, no 

mesmo Colégio baiano, em 1572, houve o primeiro curso 

de filosofia no Brasil com concepções mais autônomas, 

livres do aristotelismo português, não mais com foco na 

formação teológica.  

A educação na colônia continuou nas mãos dos 

jesuítas até 1759, pois da Metrópole o Marquês de 

Pombal
22

 ordenou a expulsão dos padres missionários de 

todo território colonial, ainda no reinado de D. José I, em 

1759. As disputas pelas terras, nominalmente espanholas, 

resultaram em vários tratados entre Portugal e Espanha que 

determinaram a demarcação de fronteiras, a criação de 

                                                 
22

 O Marquês de Pombal foi uma das figuras mais importantes e controversas da 
história portuguesa. Como secretário de Estado de Portugal, entre 1750 e 1777, 
realizou uma série de reformas fundamentais no Reino de Portugal que ficaram 
conhecidas como Reformas Pombalinas. 
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mapas que determinassem as posses e os limites nas terras 

indígenas. Essas duas coroas, que primeiro inseriram os 

membros da Companhia de Jesus para trabalhar nas terras 

da colônia, são os pioneiros ao expulsá-los, em 1759, das 

Américas coloniais e fora, até então, esses padres os 

responsáveis pelo ensino formal dos habitantes da colônia. 

Entretanto, os componentes da elite portuguesa em terras 

coloniais que não quiseram a carreira eclesiástica ou 

estudar na colônia, seguiam para Portugal para darem 

continuidade aos estudos na Universidade de Coimbra.  

Foi na cidade de Salvador, capital da Colônia até 

1763, que ocorreu as primeiras leituras sobre a filosofia 

fora do sacerdotalismo. Todavia, são os colégios também 

um elo entre a colônia e a Europa, em especial para os 

jovens que se preparavam para ingressar em cursos 

superiores na Universidade de Coimbra. Porém, na 

Metrópole, na segunda metade do século XVI, as 

autoridades constataram o fracasso no setor educacional, 

pois havia altos índices de analfabetismo e não só na classe 

desfavorecida, pobre, como também na burguesia, pois o 

saber ler e escrever era para a minoria, somente membros 

da Igreja Católica e burocratas a serviço da coroa 

portuguesa.  

Com o passar do tempo, a instituição de ensino de 

Portugal recebeu reformas determinadas por Marquês de 

Pombal e, após as instalações, em 1772, com novos 

estatutos para o setor educacional, essa universidade 

tornou-se um lugar importante e responsável pela 

formação dos filhos dos portugueses na Europa e dos luso-

brasileiros. São essas mudanças no sistema educacional da 

metrópole que fizeram surgir novas expectativas, pois 
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diziam que as reformas pombalinas se estenderiam até a 

colônia Brasil para atender à formação da elite na América.  

A saída dos padres missionários prejudicou o sistema 

de ensino na colônia, ficando o território sem professores, 

o que resultou na precariedade da educação, afinal não 

havia mais pessoas habilitadas para exercerem a profissão 

de professor na colônia Brasil. O problema de falta de 

interesse e de gente qualificada para exercer o cargo aos 

poucos foi sendo resolvido. O processo de mudanças é 

lento, mas ocorreu, e novos nomes vão surgindo dentro da 

colônia com intensa participação na sociedade colonial, 

como o caso do padre Antônio Vieira, missionário 

catequizador dos índios, orador, escritor e filósofo a 

trabalho da Igreja Católica que, no século XVII, foi um dos 

soldados de Cristo ao lado do padre Manuel da Nóbrega. 

Não obstante, os revolucionários sermões de Vieira dão 

início a novas posturas, inclusive esse missionário foi 

defensor dos indígenas, dos judeus e se posicionou contra a 

escravidão dos ameríndios e a inquisição do catolicismo.  

As atitudes de Vieira são mais independentes, e, 

como ressalta Madeira (2013, p. 78): ―[...] dessa maneira, 

percebe-se que os sermões do Padre não são apenas obras 

religiosas, mas também evidências de que ele produziu 

discussões altamente sofisticadas [...]‖. Então, nessas 

―sofisticadas‖ palavras, deixa-se transparecer o início de 

novos posicionamentos dos membros da Igreja Católica na 

colônia. Nesse aspecto, a educação na colônia a serviço do 

rei de Portugal era sempre voltada para a cultura 

eurocêntrica, mesmo com tantas diversidades em todo 

território. Contudo, as ideias ocidentais são intensificadas 

quando D. João VI, em 1808, com sua família Real, chegou 
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―fugido‖ para a colônia com toda a Corte Portuguesa, pois 

estavam com temor da invasão napoleônica na Europa. As 

realezas com a sede no ―Novo Mundo‖ trouxeram, em 

1808, a Escola Nacional de Belas Artes, o Museu Real, o 

Jardim Botânico e a Biblioteca Pública, com acervo de, 

aproximadamente, sessenta mil volumes trazidos da 

Biblioteca do Palácio da Ajuda e estabelecem muitas 

outras. 

A Família Real instalou-se no Rio de Janeiro e, 

devido a esses acontecimentos, a cidade foi elevada à 

condição de capital, inclusive para atender à demanda 

educacional da aristocracia portuguesa. Também admitiram 

novos quadros técnico-burocráticos e excluíram os luso-

brasileiros dos postos administrativos. Para além disso, 

houve aumento nos impostos para cidades mais prósperas 

como as de Minas Gerais, sobretudo as que extraíam da 

terra, como minérios de ouro e da produção café, entre 

outras atividades comerciais. Esses fatores resultaram em 

movimentos que expressaram a vontade de independência 

da colônia Brasil, parecidos com a eclosão da Inconfidência 

Mineira (1789), em que o governador da Capitania, 

Visconde de Barbacena, recebeu denúncias dessa 

conspiração e agiu para conter, o que resultou na prisão e 

esquartejamento no dia 21 de setembro do jovem Joaquim 

José da Silva Xavier (1746-1792), mais conhecido como 

Tiradentes. Mas essa é uma outra história. 

O primeiro indício de transformações e autonomia 

na política começou a despontar. São as insatisfações dos 

jovens luso-brasileiros, dos indígenas e dos colonos, os 

excluídos dos cargos burocráticos da Corte da Coroa 

metropolitana no Rio de Janeiro. Essa ―exclusão‖ e os 
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abusos com o Quinto do Ouro (impostos) somados aos 

privilégios dos nobres e portugueses em cargos públicos 

oferecidos somente aos nascidos na Metrópole, conturbou 

a vida na colônia e, é nesse contexto que o rei D. João VI 

retorna à Portugal e deixa o seu filho, o futuro imperador 

D. Pedro I de 1822 a 1831 para representá-lo no poder. 

Assim, as crises se intensificam e resultam nas revoltas 

sociais, as desavenças políticas e econômicas que 

impulsionaram a memorável data do dia 07 de setembro 

de 1822: A Independência do Brasil.  

Novos conhecimentos são trazidos com a 

independência. Mesmo com os resquícios do período 

colonial, os fatos sociais avançaram e foi impossível contê-

los, assim como novos espaços de poderes são construídos. 

Mas a filosofia na educação continuou em caráter 

meramente introdutório no Ensino Superior, o que causou 

os combates dos intelectuais no universo educacional. Foi 

no século XIX que o nome do francês August Comte se 

consolidou no Brasil, quando introduziram a filosofia 

positivista por volta de 1850 por brasileiros que foram 

terminar seus estudos na França e ex-alunos do filósofo 

Auguste Comte, autor dessa corrente filosófica, que 

conquistou muitos adeptos no campo jurídico, da 

linguagem, na historiografia da História e na Disciplina de 

Filosofia, um século após a Revolução Francesa.  

 

Os embates da filosofia  

 

A disciplina de filosofia na educação, de maneira 

geral, sofreu um grande impacto no início do império 

brasileiro, pois no Ensino Superior os embates filosóficos 



 

 
[ 181 ] 

dos professores de Recife simpatizantes da filosofia alemã e 

das discussões culturalistas da historiografia francesa, 

apoiaram a filosofia positivista
23

. No Nordeste, à frente das 

discussões filosóficas, esteve o professor Tobias Barreto de 

Meneses, pensador, filósofo, poeta, crítico e jurista, que 

iniciou o culturalismo brasileiro e se integrou ao monismo 

para defender o evolucionismo europeu nas ideias 

contrárias ao criacionismo cristão. Tobias foi praticante da 

arte do condoreirismo – poesias românticas abolicionistas – 

em defesa do povo. Na Academia Brasileira de Letras, 

defendeu o germanismo porque via mais uma forma, entre 

tantas outras, de se pensar a sociedade do Brasil e suas 

ideias são então compartilhadas com os intelectuais Silvio 

Romero, Clóvis Beviláqua, Graça Aranha, Alcides Bezerra, 

Djacir de Menezes, Miguel Reale, Evaristo de Moraes Filho, 

Luís Washington Vita, Paulo Mercadante, Roque Spencer 

Maciel de Barros, Antônio Paim, Nelson Nogueira 

Saldanha, Ricardo Vélez Rodrigues, Gilberto Freyre e 

Câmara Cascudo, os quais influenciaram na consolidação 

das ciências sociais. Para Cerqueira (2002, p. 102), ―a 

filosofia só ganha nacionalidade brasileira no século XIX 

mediante a superação do dogmatismo‖. As discussões na 

Escola do Recife no final do século dezenove são 

referências para muitos outros intelectuais. Assim,  

 

Ainda no Período Imperial, graças à presença 

de alguns intelectuais vinculados à Filosofia, 

                                                 
23

 O positivismo foi uma corrente filosófica que nasceu na França, no século XIX, 
derivada do pensamento iluminista. Pode-se dizer que o seu fundador foi o filósofo e 
também criador da Sociologia, Auguste Comte (1798-1857) e outro defensor do 
positivismo: John Stuart Mill (1806-1873). 
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surgiram intensas polêmicas sobre questões 

filosóficas e sobre a relação entre a Filosofia 

e a cultura nacional. Neste período também 

houve posicionamentos acerca do ensino de 

Filosofia. O sergipano Tobias Barreto (1839-

1889), defensor do ―culturalismo‖ foi um 

crítico severo da forma como a Filosofia era 

ensinada nos colégios. Para ele, a Filosofia 

[...], antes sim uma disciplina de formação 

calçada em bases evolucionistas e 

materialistas. (MAGALHÃES, 2008, p. 13). 

 

Os colegas professores de Tobias estabeleceram as 

―intensas polêmicas‖ sobre questões da filosofia. A ―cultura 

nacional‖ – culturalismo – passa a adotar o critério da 

filosofia monística, ou seja, a doutrina filosófica segundo a 

qual o conjunto das coisas pode ser reduzido do ponto de 

vista material ou espiritual, ou ser vista nas Leis da lógica 

ou da física, pelas quais o universo se ordena. Esse 

professor da Faculdade de Direito do Recife, em 1862, 

inserido nas discussões sobre neokantismo, trouxe reflexões 

a respeito dos conhecimentos científicos e da filosofia do 

metafisico Nicolai Hartmann, considerado um dos 

principais representantes do realismo crítico, em que fazer 

ciência é a meta. Outro exemplo, foi o do estudioso Sílvio 

Romero que não apoiou a ontologia na filosofia. Segundo 

Magalhães:  

 

[...] Sílvio Romero (1851-1914), discípulo de 

Tobias Barreto e seu companheiro na 

chamada ―Escola do Recife‖, criticou o 

ensino de Filosofia enquanto ensino de 

Ontologia. Para ele, a Filosofia deveria 

pautar-se pelo cientificismo evolucionista e, 
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neste sentido, propunha que a Filosofia fosse 

reduzida ao ensino da Lógica. A 

consequência destas disputas foi o pedido de 

isenção de frequência às aulas de Filosofia. 

(MAGALHÃES, 2008, p. 13). 

 

A cidade de Recife estava muito intelectualizada, e à 

frente o curso de Direito e entre os alunos de Tobias 

Barreto, estava Rui Barbosa, Joaquim Nabuco e Castro 

Alves, este último através das escritas, com as poesias, 

travou embates com o seu professor Tobias Barreto. Para 

Sílvio Romero, a Filosofia deveria se ―pautar‖ na ciência e 

nas teorias evolucionistas de Darwin. E, para o intelectual 

Rui Barbosa, escreveu Magalhães que: 

 

Frente à situação de desacordo, Rui Barbosa 

(1849-1923) se pronunciou a favor da 

manutenção da disciplina de Filosofia, 

entretanto propõe que a mesma assuma um 

caráter não metafísico e sim científico. As 

ideias que foram expressas por Rui Barbosa, 

não só afetaram os destinos do ensino de 

Filosofia, como também anunciavam as 

importantes mudanças na relação do Estado 

brasileiro com a educação.  (MAGALHÃES, 

2008, p. 13). 

 

Rui Barbosa teve significativas participações na luta 

contra a monarquia no Brasil e na educação brasileira. Para 

tanto, entre a classe dos militares e políticos, esteve no 

comando o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, que, 

junto com o seu grupo em 1889, depôs D. Pedro II. Nos 

embates das ideias filosóficas foi declarada a Proclamação 

da República no dia 15 de novembro de 1889, liderada 
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pelo Marechal Deodoro da Fonseca, pois os militares 

destituíram o Visconde de Ouro Preto do Gabinete 

Ministerial e o Marechal passa a ocupar o cargo de 

primeiro presidente da República do Brasil. As ideias 

políticas dos administradores do país, em consonância as 

do marechal, teve como princípios a filosofia positivista, 

com os objetivos da ordem social para assim chegar ao 

progresso. O intelectual Rui Barbosa participou também da 

formulação da Constituição de 1891, o início da República 

Federativa do Brasil. Neste sentido, intensificou-se no país 

a campanha pelo fim da escravidão e Tobias Barreto, 

filósofo positivista, foi o porta voz do povo.  

Notadamente, as teorias referentes ao materialismo 

histórico dialético de Karl Marx e Friedrich Engels estão nas 

discussões do século XIX, e nos embates filosóficos no 

Brasil, pois quem melhor teorizou a sociedade capitalista 

foram as filosofias marxistas. Para Magalhães (1997, p. 11), 

―a Filosofia [...] é uma disciplina de formação calçada em 

bases evolucionistas e materialistas‖. Então, as ideias do 

naturalista Charles Darwin e o marxismo são correntes 

filosóficas que foram evidenciadas nos debates entre os 

intelectuais que direcionavam para a defesa dos princípios 

norteadores contra as injustiças sociais. 

Durante a era Moderna da história, despontou na 

Revolução Industrial do século XVIII o universo das 

invenções tecnológicas e produtoras de riquezas. O 

homem, com o tempo, sai do campo em busca de trabalho 

nas fábricas e esses fatores acarretaram no fluxo 

populacional intenso nas áreas urbanas. A nova classe 

burguesa combateu a monarquia e o Antigo Regime é 

superado. Em meio ao progresso das máquinas, a fome e 
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as desigualdades sociais se intensificaram. No mesmo 

período ocorreu a Revolução Francesa, em 14 de julho de 

1789, a qual dá suporte para quem desejava lutar por 

mudanças. Surgiu, nesse contexto, novos ares 

revolucionários e os homens descobriram que são capazes 

de interferir no percurso da história ao defenderem a 

filosofia de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) no lema: 

―Liberdade, igualdade e fraternidade‖. As três propostas 

filosóficas da revolução ganharam espaços, iniciando as 

discussões para tornar a filosofia uma disciplina mais 

científica e de formação ―em bases evolucionistas e 

materialistas‖. Segundo Renata Cesar (2012), as ideias de 

Comte defensor da historiografia francesa, conquistou 

muitos adeptos no Brasil e, 

 

Em 1890 foi decretada, por Benjamin 

Constant, uma reforma no ensino primário e 

secundário do Distrito Federal. Esta reforma 

foi posta em prática em 1891 que previa a 

gratuidade da escola primária, a liberdade e 

a laicidade do ensino. As disciplinas da escola 

secundária eram distribuídas de acordo com 

a classificação de August Comte, e a filosofia, 

segundo esta orientação positivista, não se 

encaixava como matéria doutrinal; nesta 

reforma houve apenas um acréscimo de 

disciplinas científicas, o que tornava o ensino 

mais enciclopédico. (CESAR, 2012, p. 3, 

grifos nossos). 

 

 As reformas, do positivista e político brasileiro, um 

dos fundadores da República, Benjamin Constant (1833-

1891), determinou para a educação a ―gratuidade da escola 
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primária‖ e a ―laicidade‖ no ensino do Brasil. A jovem 

República impulsionou as modernizações do Estado 

brasileiro por meio de investimentos, capacitações técnicas 

dos trabalhadores das indústrias. À frente dos projetos da 

nova República estava o Ministro da Educação e Saúde 

Francisco Campos Gustavo Capanema que determinou a 

―Reforma Capanema‖ no sistema educacional brasileiro em 

1942, marcando esse período, mas infelizmente o ensino 

continuou ―elitista e enciclopédico‖, pois,  

 

Em 1942, houve a Reforma Capanema, que 

não mudou muito a situação do ensino 

secundário, pois continuava a ser elitista e 

enciclopédico. No ensino secundário havia 

dois ciclos: o ginásio, com duração de quatro 

anos e o colégio, com duração de três anos, 

que incluía dois cursos paralelos: o clássico, 

que enfatizava a formação intelectual (incluía 

o ensino de filosofia) e o científico, que 

compreendia um estudo maior das ciências. 

(CESAR, 2012, p. 4). 

 

  No Brasil republicano, a disciplina de filosofia 

deixou de ser obrigatória, passando a ser optativa e 

continuou no currículo para a ―formação intelectual‖. Esse 

período de repressão ficou denominado de ―Era Vargas‖, 

pois nos anos compreendidos entre 1930 a 1945 o poder 

do país esteve nas mãos de Getúlio Vargas, presidente que 

em 1937 instituiu o ―Estado Novo‖ com uma nova 

Constituição e permaneceu no governo até 1945, 

retornando à presidência em 1951. O desfecho dessa fase 

deu-se com a sua morte em 1954, na qual se deixou para o 

povo uma ―Carta Testamento‖. Após o fim do governo 
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varguista, o povo manteve as esperanças de melhoras para 

o Brasil. Mas, depois de vários presidentes no governo, 

ocorreu: 

 

Em 1964 acontece o golpe político militar, 

que abriu novo espaço para a penetração 

norte-americana em nossa economia e 

política. A intervenção norte-americana 

visava à modernização tecnológica e 

burocrática da sociedade brasileira e a 

educação estava marcadamente a serviço dos 

interesses econômicos, havia agora uma 

concepção empresarialista de educação. 

(CESAR, 2012, p. 6, grifo nosso). 

 

A Revolução de 1964, conhecida como ―o golpe 

político militar‖, foi o início das batalhas no país, pois 

surgiram as empresas americanas em todos os setores da 

sociedade brasileira, entretanto, sob pressão militar, é 

eleito o presidente da República Marechal Castello Branco 

e o seu governo foi marcado por um sistema educacional a 

serviço dos ―interesses econômicos‖ no qual recebeu apoio 

norte-americano e das empresas multinacionais. A filosofia 

é excluída do ensino e da vida do brasileiro, os militares no 

poder acreditavam e defenderam que o primordial para o 

povo é se qualificar para atender à economia dos 

investidores.  

Na época, muitas empresas dos Estados Unidos se 

instalaram no Brasil. Logo, os objetivos nos planejamentos 

do Ministério da Educação e Cultura (MEC) são voltados 

para a qualificação tecnológica empresarial, em que 

receberam incentivos para atenderem ao mercado de 

trabalho, uma política educacional mais voltada para os 



 

 
[ 188 ] 

cursos técnicos, com isso as ciências humanas são 

desfavorecidas, em específico a filosofia pelos governantes 

militares, pois,  

 

Paulatinamente a disciplina de filosofia foi se 

extinguindo do currículo da escola 

secundária, pois não atendia aos objetivos 

tecnicistas da nova organização de ensino. 

Filosofia, psicologia e sociologia foram 

expulsas do currículo; história e geografia 

foram integradas, tornando-se os estudos 

sociais. (CESAR, 2012, p. 6).  

     

A filosofia, para os militares que estavam no poder, 

não atendia aos objetivos para uma sociedade mais 

tecnicista, e o país precisava de uma disciplina que 

articulasse com os interesses dos governantes e da 

―ideologia militar‖. Além da filosofia, ―expulsaram‖ 

também dos currículos de ensino: psicologia, sociologia, 

história e geografia, respaldados pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, nº 5.692/71 (LDB/1971). Essas 

cincos ciências ficaram de fora dos currículos do Segundo 

Grau (Ensino Médio).  

Em 1976, os filósofos e profissionais da educação 

realizaram manifestações contra as ―mãos de ferro‖ do 

governo militar. Mas somente em 1982, após vários anos 

de reivindicações, o governo promulgou a Lei nº 7.044/82 

alterando as palavras ―profissionalização compulsória‖ 

presentes na Lei nº 5.692/71 pelos termos ―preparação 

para o trabalho‖. Na verdade, não houve significativas 

mudanças. É a época dos estudos denominados ―ciências 

sociais‖ – Educação Moral e Cívica (EMC) –, Organização 
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Social e Política Brasileira (OSPB) – e, para o nível superior, 

Estudos dos Problemas Brasileiros (EPB). Segundo Fábio 

Antônio e Ana Lúcia essas disciplinas eram ―necessárias para 

incutir na população a ideologia militar‖,  

 

Logo ideólogos do poder dominante 

descartam esta disciplina, alegando ser um 

risco a segurança nacional. Outras disciplinas 

foram estabelecidas no lugar da filosofia 

como EMC – Educação Moral e Cívica, OSPB 

– Organização Social e Política Brasileira e 

para o nível superior a EPB – Estudos dos 

Problemas Brasileiros que foram necessárias 

para incutir na população a ideologia militar. 

Nenhuma destas disciplinas traziam consigo 

os conteúdos próprios da filosofia, mas era 

um álibi para a não inclusão desta disciplina 

no currículo, que neste momento era matéria 

optativa. Por não atender aos objetivos 

presentes, ficou ausente do currículo 

brasileiro. Décadas depois, retornará em 

lentidão e sob controle.  (GABRIEL; 

BACCON 2014, p. 7, grifo nosso). 

 

Em nome da ―segurança nacional‖, sumiram as 

disciplinas denominadas hoje Ciências  Humanas (Área de 

Humanas), e, consequentemente, o Estado Democrático de 

Direito e passou a existir o poder centralizado nas ―mãos e 

punhos de ferro‖ dos militares. Foi um período marcado 

por instabilidades político-sociais em que os intelectuais, 

professores, civis, dentre outros de ideias contrárias aos 

governantes da política ditatorial do período, foram 

perseguidos, presos, torturados, mortos ou exilados. A 

sociedade brasileira, a partir do golpe de 1964 presenciou 
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as inúmeras proibições e por 21 anos viveu sob o medo e 

ouviu o discurso que afirmava que tudo era feito para 

manter a ―ordem e progresso‖.  

A luta pela inclusão da disciplina de filosofia nas 

grades curriculares se intensificou nos eventos acadêmicos e 

culturais e, mesmo diante do Departamento de Imprensa e 

propaganda (DIP) fiscalizando e censurando as produções 

culturais e dos demais artistas, os militantes elaboravam 

meios de escaparem das proibições determinadas pelos 

militares. A situação no país ficou insustentável. Houve um 

conjunto de insatisfações, seja pelos altos índices da 

inflação, as restrições sociais e educacionais ou pelo caos 

econômico. Tudo isso fez com que a população 

impulsionasse o fim da presidência nas mãos militares. 

Logo, o poder que havia estado em vigor com o Golpe de 

64 e que perdurou por 21 anos, chega ao fim, 

impulsionados pela Campanha das Direta Já com presença 

do povo nos comícios e, é eleito Tancredo Neves para 

presidente e José Sarney para a vice, ambos civis, os 

últimos a serem eleitos de forma indireta no país assim, 

instaurou-se o primeiro passo para a democracia no Brasil. 

Desse modo, com o fim do governo militar em 

1985, foi propiciado ao professor novos fazeres da prática 

pedagógica. O povo brasileiro viu-se estimulado a desafiar 

todas as dificuldades em prol de novos horizontes com 

ações concretas que representavam o processo de 

redemocratização do Brasil.  

 

 

 

 



 

 
[ 191 ] 

A Disciplina de Filosofia em busca do Devir  

 

Os registros históricos são vastos nas explicações 

sobre o ―Golpe de 64‖ e da luta para a retomada da 

democracia no Brasil. Mas os direitos dos cidadãos 

brasileiros foram restabelecidos de fato com a Constituição 

Federal do dia 5 de outubro de 1988, ocorrida durante o 

mandato do presidente civil, José Sarney porque o 

Tancredo Neves faleceu antes de ser empossado em 21 de 

abril de 1985. Com o fim do governo militar no Brasil, nos 

estados, ficou externada a vontade de reconstrução da 

nação, em todos os sentidos. Apesar de muitas 

transformações trazidas com a redemocratização, 

infelizmente, em 1996, a filosofia e a sociologia 

continuaram disciplinas optativas nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, como meros conhecimentos 

necessários para que ―complementem os Temas 

transversais‖.   

 

Surge depois de um longo período de espera 

e discussão, no âmbito da educação 

brasileira, a nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, a LDB 9394/96, e, na sequência, 

em 1999, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, para o ensino brasileiro que, para 

a decepção de muitos, apenas recomenda 

que a disciplina de Filosofia complemente os 

Temas Transversais dos PCNs. A Filosofia é 

recomendada, nos PCNs, como conteúdo e 

não como uma disciplina. (MAZAI; RIBAS, 

2001, p. 12). 
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  Muitos projetos de redemocratização surgiram, mas, 

como escreveu Norberto e Maria Alice: a ―Filosofia é 

recomendada, nos PCNs, como conteúdo e não como uma 

disciplina‖ e, como afirmou os autores citados, foi ―para a 

decepção de todos‖ os parâmetros, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação, (LDB) 9394/96, não contemplou como 

desejavam a organização da Sociedade de Estudos e 

Atividades Filosóficas, a (SEAF), os defensores do ensino da 

Filosofia, pois 

 

Esses movimentos foram fundamentais para 

a criação da Sociedade de Estudos e 

Atividades Filosóficas (Seaf). Esse movimento 

intelectual amparou a presença da Filosofia 

nos currículos escolares brasileiros e, por isso, 

estabeleceu um importante marco na 

afirmação dessa disciplina na formação do 

estudante do nível médio. (GABRIEL; 

BACCON, 2014, p. 8). 

 

A desvalorização do ensino de filosofia foi vista pela 

Sociedade de Estudos e Atividades Filosóficas (SEAF) com 

desagrado, e assim continuaram a amparar o ensino de 

filosofia no currículo brasileiro. Não aceitaram que ela 

fosse apenas de caráter facultativo, por isso a luta por 

reivindicações para que a filosofia conquistasse o seu 

devido lugar nos PCNs continuaram.  

Somente em 2008 a filosofia obteve o respaldo 

contra o art. 36, revogando o inciso III e instituindo o 

inciso IV da LDB nº 9.394/96 (LDB), quando o vice-

presidente da República em exercício, José Alencar, 

sancionou a Lei nº 11.684/08 aprovada pelo Congresso 
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Nacional e encaminhada para o Ministério da Educação 

Conselho Nacional de Educação/Secretaria de Educação 

Básica que determinou a inclusão obrigatória das disciplinas 

de Filosofia e Sociologia no currículo do Ensino Médio. Ao 

entrar em vigor a Lei nº 11.684/08, a qual estabeleceu a 

alteração da Lei de Diretrizes de Base como disciplina 

obrigatória no currículo do Ensino Médio, com 

modificação a legislação, ela passou a ter a seguinte 

redação: ―serão incluídas a Filosofia e a Sociologia como 

disciplinas obrigatórias em todas as séries do ensino médio 

(BRASIL, 2008, s/p)‖. Assim, nos anos 2008 até 2016 o 

ensino de filosofia permaneceu como componente 

obrigatório no currículo escolar. 

 Porém, em 2016 foi enviado ao Congresso 

Nacional uma Medida Provisória, a (MPV 746/2016), que 

propôs a reforma do Ensino Médio e, em 2017, o 

noticiário eletrônico do Senado Federal diz que ―[...] as 

disciplinas de Filosofia e Sociologia, que tinham sido 

excluídas pelo Poder Executivo, passarão a ser obrigatórias 

apenas na BNCC [...]‖ (BRASIL, 2017, s/p.). Assim, a luta 

continuou (a).  

O filósofo francês Jacques Derrida, pós-

estruturalista/modernista defensor de importantes 

conceitos filosóficos, segundo Lídia Maria, propôs que o 

―ensino de filosofia se processasse tomando como ponto 

de partida o princípio ético do direito à filosofia para 

todos e diante da nova realidade posta pela massificação, 

o ensino filosófico generalizado passou a ser visto por 

muitos como uma exigência democrática‖. (DERRIDA, 

1990 apud RODRIGO, 2014, p. 10). 



 

 
[ 194 ] 

Para o filósofo Derrida, a filosofia deve ser direito 

de todos, mas a história vem testemunhando as inúmeras 

políticas governamentais que tentam excluir a disciplina das 

escolas brasileiras. Tentam, nesse entremeio, consolidar a 

ideia de que nas escolas não precisam da filosofia, apesar 

disso, mesmo que atualmente seja aplicada apenas no 

Ensino Médio, pode-se dizer que é uma grande vitória. 

Contudo, poderia perfeitamente os professores atuarem 

desde os primeiros contatos dos alunos nas séries iniciais, 

para que os seres humanos certifiquem-se, através da escola 

e de seus mestres, a importância do estudar, refletir e 

questionar oferecido pelas reflexões filosóficas e, 

consequentemente, a sociedade brasileira se conscientize 

que o pensar filosófico contribui muito para que o povo 

brasileiro aprenda a ter mais criticidade. 

Enfim, foi importante analisar como as escolas estão 

integrando as suas metodologias e propostas para a 

disciplina de filosofia, uma vez que o ato de filosofar é 

muito importante para o conhecimento individual e 

coletivo, e, ao longo do tempo, mostra-se eficaz e 

importante na formação do povo brasileiro, podendo 

servir como mecanismo de luta política, econômica e social 

no desenvolvimento de gerações através da disciplina de 

Filosofia.   

 

Considerações Finais  

  

  As investigações para construir este capítulo 

possibilitaram fazer as reflexões que envolvem a disciplina 

de Filosofia, o ato de filosofar, e entender que essas duas 

questões complexas e tão explicitadas desde a Antiguidade 
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são fundamentais na vida do homem. Afinal, sempre 

houve preocupações por parte da humanidade em pensar, 

questionar e explicar o universo através dos estudos 

filosóficos nos percalços das diversas divisões da filosofia. 

 O capítulo conseguiu, em meio a tantos desafios e 

posicionamentos similares ou divergentes, atingir os 

objetivos de explicitar sobre os propósitos e o papel da 

Igreja Católica nos projetos colonizadores da coroa 

portuguesa no século XVI e constatou que os indígenas das 

recém ―descobertas‖ terras das Américas obtiveram a 

educação trazidas para as terras do Brasil Colonial com os 

padres jesuítas, para estruturar a sociedade com os 

dogmatismos teológicos. Mesmo diante de resistências dos 

indígenas que fugiam dos aldeamentos e das Missões 

jesuíticas, a fé e a razão venceram. Além disso, as 

habilidades dos ameríndios, em vários momentos, fizeram 

com que conseguissem sumir dentro das matas, escapando 

da filosofia teológica, sempre sob a rege da Cartilha Ratio 

Studiorum, a qual trazia os indígenas de volta para as 

Missões. Contudo, ―os soldados de Cristo‖, com o intuito 

de ―salvar almas‖ e ensinar as técnicas do trabalho da 

Europa, justificaram a prática da fé e a razão para ―civilizar 

os espaços e sua gente‖ no Novo Mundo. 

Para além disso, a história seguiu testemunhando as 

várias fases das normas das instituições educacionais através 

de leis que redigiram documentos de caráter normativos, 

com a finalidade de tirar a filosofia da grade escolar e, em 

outros momentos, foram obrigados a inserirem a disciplina 

novamente. Mesmo com a nova reforma do Ensino 

Médio, que está sendo elaborada atualmente neste ano de 

2021, acredita-se que os órgãos públicos, que dialogam em 
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consonância com as leis e com os profissionais da 

educação, ―protegerão‖ mais uma vez os direitos da 

disciplina de filosofia nos Parâmetros Curriculares, 

conforme foi visto no decorrer da História.  

Para atender a esse universo tão complexo que é a 

realidade educacional, foi preciso discutir que as lutas da 

disciplina de filosofia precisaram dos intelectuais cujas 

produções historiográficas, ao longo do tempo, serviram 

como princípios norteadores para as práticas educativas, 

que são consideradas como ferramentas contra as injustiças 

de governantes ditatoriais. Contudo, é longa a lista de 

nomes dos estudiosos que defenderam os estudos de 

filosofia e os filósofos que serviram de respaldos para as 

argumentações. 

E, com isso, os escritos positivistas são analisados nos 

dias atuais, e o cientificismo foi estruturado nas produções 

intelectuais. Porém, pode-se ver presente no Brasil, na 

nossa bandeira nacional a seguinte frase do positivismo 

filosófico: ―ordem e progresso‖. Mas foi com a 

Constituição de 1988, estabeleceu a guardiã das leis, para 

manter o Estado de Direito e garantir a educação para 

todos, que a inclusão obrigatória da Filosofia no currículo 

do Ensino Médio, através de discussões jurídicas e 

elaborações de documentos, assim, permitiu a resistência 

da disciplina de Filosofia.   

Enfim, quanto ao capítulo, perseguiu-se a pretensão 

de ser o porta-voz para mostrar os  rumos da  educação no 

Brasil, em especial da Filosofia, essa disciplina que sempre 

ensinou a conquista do Devir, embora os embates 

apresentados perpassaram épocas diversas, mas cada uma 

propiciou o entendimento das possibilidades, das 
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transformações conscientes e livres, e  engajadas, em ver 

uma sociedade que, através dos espaços escolares foi 

possível construir ideias para que o seres humanos possam 

viver como cidadãos críticos, e dentro do sistema 

educacional está a base para as transformações sociais. A 

História, nesse aspecto, pretende continuar a registrar as 

vitórias, porque as lutas da disciplina de Filosofia 

continuam...  
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A RECEPÇÃO DE A FUGA DE EDGAR E 

DESCULPE A NOSSA FALHA POR ALUNOS DO 

8
O
 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

24
 

 

Liliane Lenz dos Santos (UNEMAT)
 25

 

 

Uma das necessidades fundamentais 

do homem é dar sentido ao mundo e 

a si mesmo e o livro, seja informativo 

ou ficcional, permanece como veículo 

primordial para esse diálogo. 

Maria da Glória Bordini; Vera 

Teixeira Aguiar (1988) 

 

Introdução 

 

 Para ocorrer a interação do leitor com o livro, há a 

necessidade de comunicação e, segundo Bordini e Aguiar 

(1988, p. 9), ―é através da linguagem que o homem se 

reconhece como humano‖, sendo na convivência social 

que este se desenvolve enquanto ser que se comunica com 

o outro e se faz entender, para assim trocar experiências. 

Porém, para haver tal comunicação há a necessidade de 

que este homem tenha o mesmo código linguístico com 

quem entra em contato, e isso nas questões orais e escritas, 

pois 

                                                 
24
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da mesma autora.  
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a socialização do indivíduo se faz, para além 

dos contatos pessoais, também através da 

leitura, quando ele se defronta com 

produções significantes provenientes de 

outros indivíduos, por meio do código 

comum da linguagem escrita. (BORDINI; 

AGUIAR, 1988, p. 10) 

 

 O homem então não se comunica somente com 

quem lhe está próximo, mas também pode se comunicar 

com alguém que não lhe é contemporâneo e isso ocorre 

por meio do código escrito, sendo o livro um documento 

que conserva as manifestações vividas noutro tempo e 

espaço: ―O acesso aos mais variados textos, informativos e 

literários, proporciona, assim, a tessitura de um universo de 

informações sobre a humanidade e o mundo que gera 

vínculos entre o leitor e os outros homens‖ (BORDINI; 

AGUIAR, 1988, p. 10). 

 Compreendemos então que a escrita representa uma 

das grandes conquistas do ser humano, o que possibilitou a 

perpetuação de pensamentos, ideias e sentimentos vividos 

ao longo da existência. A literatura se manifestou como 

uma solução para sanar a curiosidade e também revelar os 

segredos de um mundo complexo, dando asas à 

imaginação do leitor. 

 Diante dessa situação, foi possível perceber que o 

leitor pode ter na leitura um momento de prazer, pois 

pode buscar no texto as soluções para suas inquietações, 

não se limitando apenas a decodificar sinais gráficos, mas 

passando a construir o seu próprio conhecimento. De 

acordo com Martins (1992) a leitura significa a autonomia 
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do homem, a liberdade que permite a ampliação dos seus 

horizontes. O ato de ler passou a ser uma necessidade 

intrínseca do homem, desse modo, ―a leitura seria a ponte 

para o acesso educacional eficiente, proporcionando a 

formação integral do indivíduo‖ (MARTINS, 1992, p. 25). 

 Mas para que ocorra uma interação, uma leitura de 

fato prazerosa e significativa, é necessário um diálogo real 

entre o leitor, texto e autor, pois a leitura sem 

compreensão é uma leitura mecânica e desnecessária. 

 Como vimos em outros momentos, o governo 

procurou equalizar a sociedade através do ensino da escrita 

e leitura, porém, segundo Bordini e Aguiar (1988, p. 10), 

isso ―revelou-se mais um aparelho de dominação das 

classes populares‖, o que não precisa continuar 

acontecendo, pois as escolas atuais receberam subsídios 

necessários para levar o educando a entrar em contato 

com o mundo mágico e reflexivo da leitura, dependendo 

sempre do método e interesse do professor. Segundo 

Bordini e Aguiar, 

 

considerando a natureza da literatura, pode-

se afirmar que, se o professor está 

comprometido com uma proposta 

transformadora de educação, ele encontra 

no material literário o recurso mais favorável 

à consecução de seus objetivos (1988, p. 18). 

 

 Foi pensando nisso que nos propusemos a utilizar o 

método recepcional com alguns alunos da Escola Estadual 

Iara Maria Minotto Gomes, oferecendo-lhes duas obras 

diferentes, uma que, diante da análise já feita no segundo 

capítulo, consideramos literatura de massa e outra, 



 

 
[ 204 ] 

reputada pelo FNDE e também por nós, enquanto 

pesquisadores, como uma obra esteticamente elaborada, 

dando aos alunos a possibilidade de ler e discutir sobre tais 

obras, para assim percebermos se estes conseguem 

entender quando a obra é ou não mercadológica, como 

também se conseguem preencher os vazios do texto e 

permitir que este amplie seus horizontes de expectativas, 

fazendo diferença no seu cotidiano. 

 Para tanto, nos utilizamos, como já foi dito, do 

método recepcional, segundo os pressupostos de Maria da 

Glória Bordini e Vera Teixeira Aguiar, presentes no livro 

Literatura – A formação do leitor, que está diretamente 

ligado à Estética da Recepção, de Jauss e Iser. 

 A partir da Estética da Recepção foram 

desenvolvidos estudos em torno das relações autor, texto e 

leitor, colocando este último como parte necessária para 

que a leitura acontecesse; a partir disso, Bordini e Aguiar 

(1988) desenvolveram o método supracitado. Esse método 

não se submete à tradição comum ou dominante, pois sua 

base teórica se prendeu à ideia do ―relativismo histórico e 

cultural, já que está fundamentalmente convicta da 

mutabilidade dos objetos, bem como da obra literária, 

dentro do processo histórico‖ (FOKKEMA & KUNNE, 

IBISCH, 1977, p. 138 apud BORDINI e AGUIAR, 1988, p. 

81). 

 O conceito de historicidade dentro do método 

recepcional é o cruzamento do contexto histórico do autor 

com o do leitor, e no momento em que estes se cruzam o 

leitor passa a preencher os vazios do texto e o texto passa 

a ter novos significados, sempre respeitando os limites que 

o autor impõe. 
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A atitude de interação tem como pré-

condição o fato de que texto e leitor estão 

mergulhados em horizontes históricos, 

muitas vezes distintos e defasados, que 

precisam fundir-se para que a comunicação 

ocorra. São estes os quadros de referências 

antes aludidos, a que Hans Robert Jauss 

chama de horizontes de expectativa, [...] 

(BORDINI; AGUIAR, 1988, p. 83). 

 

Para utilizar tal método, é necessário que o mediador 

conheça a realidades dos leitores/alunos e, a partir dessa, 

organize a execução do trabalho em pelo menos cinco 

etapas. Apresentamos, a seguir, um detalhamento dos dois 

primeiros momentos dessas etapas, entendendo a recepção 

dessas obras pelos jovens leitores. 

 

1- Determinação do horizonte de expectativas. 

2- Atendimento do horizonte de expectativas. 

 

Determinação do horizonte de expectativas 

 

 O que constitui o horizonte de expectativa é o meio 

social do leitor, a posição que ele ocupa na sociedade e as 

pessoas que o acompanham, o meio intelectual, o meio 

ideológico, incluindo suas crenças e valores morais, a 

linguística de que se utiliza, isto é,  o cuidado que ele tem 

com a língua, se preza pela norma culta ou não, 

decorrente de seu nível de instrução e o meio literário, 

proveniente das leituras que já fez no decorrer de sua 
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existência, definindo assim suas preferências, temas e 

assuntos que mais lhe interessam. 

Nessa etapa foi feito o levantamento dos valores 

que os alunos prezavam, compreendendo suas preferências 

diante do exposto acima. Os nomes dos alunos são 

fictícios, com também dos profissionais mencionados por 

eles durante o questionário e a entrevista. A caracterização 

foi feita com o nome fictício, a idade e o gênero, sendo M 

para masculino e F para feminino, não sendo especificada a 

série porque todos pertenciam ao 8º ano no momento da 

pesquisa.  

Os erros de concordância, como também as gírias e 

os vícios de linguagem foram mantidos para ficar o mais 

próximo possível da oralidade emitida pelos alunos. A 

vírgula mostra uma pequena pausa na fala e a reticência 

representa um espaçamento maior de tempo entre uma 

fala e outra do mesmo aluno. O símbolo ―[...]‖ representa 

a ausência de compreensão do que foi falado.  

Diante do questionário sociocultural e econômico, 

podemos perceber que os alunos vivem em um ambiente 

restrito em questões financeiras e intelectuais. As casas onde 

habitam são pequenas, tendo um quarto para vários filhos 

ou mesmo a sala servindo de quarto ao anoitecer, não têm 

privacidade em nenhum cômodo, estando sempre à mercê 

de seus cuidadores. Na maioria das famílias pesquisadas, 

cinco ou mais membros moram em uma casa de dois ou 

no máximo quatro cômodos, sendo alugada ou própria, 

situada na zona urbana, na periferia da cidade.  

Embora as residências sejam simples, não faltam os 

eletroeletrônicos de maior necessidade. Segundo o 

questionário, todas as casas têm geladeira, televisão 
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(algumas em tela plana), DVD e máquina de lavar 

(tanquinho). O celular está presente em todos os lares, 

sendo na maioria um exemplar para cada membro da 

família, mas não têm acesso à internet. Os computadores 

também são raros nos lares. Um dos meios de transporte 

utilizado é a bicicleta, porém a maioria diz andar a pé, 

com as raras exceções dos que têm moto ou um carro 

velho. 

Os pais trabalham em serviços braçais e pesados, 

tendo como lazer no final de semana os programas de 

canal aberto da televisão, beira do rio ou ficar em bares, 

mas sempre acompanhados de amigos e bebida alcoólica. 

A maioria relatou que os pais chegam ao final do dia de 

domingo bêbados, precisando ser carregados para suas 

casas, e quem geralmente faz esse trabalho são os 

adolescentes em questão. 

Os alunos, na sua maioria, dizem gostar de estudar e 

ter lido mais de cinco livros no ano de 2014, o que não 

confere com as presenças na escola e retirada de livros na 

biblioteca, tendo o depoimento também contrário de 

professores, com raras exceções.  

Segundo o questionário, quem mais incentiva esses 

alunos a ler são as mães e não os professores, porém, 

segundo os próprios alunos, essas não têm o hábito da 

leitura. Os pais, de maneira geral, mostram-se indispostos à 

leitura, vendo isso como perda de tempo e não dão aos 

filhos a oportunidade do silêncio, que alguns precisam para 

ler. Como na situação ocorrida com o aluno Geovane; 

 

Geovane, 14, M: Aí eu consigo ler assim, 

tô lá lendo, de repente começa, vem o 
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Braian e começa a gritar na minha oreia, 

aí eu já me estresso, e lá em casa é uma 

guerra pra ler né! Por causa que quando 

eu começo a ler, começam a gritar, 

chamar a gente, – Vai catar isso! – Vai 

fazer aquilo! Ô raiva, daí tem que ler 

tudo de novo. Aí tem que ler tudo de 

novo. 

 

 Os pais não se importaram em não permitir que o 

filho tivesse o prazer da leitura, impedindo que os menores 

atrapalhassem esse momento, evitando assim o 

crescimento intelectual do filho maior e muitas vezes 

abusando da privacidade deste. 

 

Kelly, 14, F: Nossa! Você esquece o livro, 

dá uma raiva, tem que ficar cuidando, 

trancar a porta do quarto. No meu 

quarto não tem tranca né, daí ela mete o 

pé e entra lá, faz a bagunça, você tá 

tentando levar ela pra sala. No silêncio 

dá até pra imaginar assim, você tá 

dentro lá, só que a Laurinha tá lá, você 

tá lendo, um olho tá aqui e o outro tá 

lá. E eu, guria, o que você tá... 

   

 Talvez por não terem tido a oportunidade de 

estudar e usufruir dos benefícios que o estudo pode 

proporcionar, os pais não se atentam a essa questão, não 

permitindo que os filhos desenvolvam o conhecimento e 

não sejam melhores do que eles foram até o momento, se 

tornando muitas vezes essa realidade um círculo vicioso. 
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 É então possível observar que esses alunos não estão 

inseridos num círculo intelectual elevado, tendo uma visão 

simplista do mundo. A língua também não é estimulada a 

ser dita de acordo com a norma culta. Em diálogo informal 

com alguns pais foi possível perceber a falta de vocabulário 

e elaboração frasal na oralidade, esses sempre utilizando 

termos chulos e gírias, oriundos de um grupo específico da 

sociedade, aqueles que não tiveram acesso ou não 

quiseram compartilhar do ato de ler e refletir sobre o meio 

em que vivem. 

 As ideologias desses alunos são diferenciadas através 

de suas crenças, sendo alguns católicos, outros cristãos, 

espíritas e outros que acreditam em tudo, como podemos 

perceber nos depoimentos de alguns alunos diante da 

pergunta ―Vocês acreditam em fantasma?‖, durante o 

debate sobre o livro A fuga de Edgar. O aluno Vicente 

disse ter visto fantasma porque acreditou, e como era 

cristão teria que orar e jejuar para não mais ver esses seres. 

 

Vicente, 15, M: Aí eu acredito porque 

um dia lá na casa da minha vó, eu tava 

na igreja, minha vó mandou eu ir lá pra 

casa dela pra cuidar do meu tio que tava 

doente, ele tinha acabado de vir do 

hospital, aí eu dormi, aí quando eu 

acordei só tava os irmão da igreja 

orando, ele tinha acabado de aceitar 

Jesus e ele tava morto, aí eu fui dormir 

de novo, de madrugada, ele, tipo me 

tocaram assim, aí eu acredito porque, aí 

minha mãe, minha vó mandou eu ir pra 

igreja orar e fazer as coisa, jejuar, que 
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fantasma não existia, porque eu 

acreditei. 

 

 A aluna Jenifer já se colocou na posição de ser cristã 

e não acreditar em seres do além, seguindo o conselho da 

avó. 

 

Jenifer, 15, F: Acredito não. A minha vó 

falou que quem acredita em Deus nunca 

deve se acreditar em coisas do além. 

 

 A aluna Ana Patrícia acredita em fantasmas por 

causa dos depoimentos dos familiares, então tem isso 

como uma verdade absoluta, ainda que nunca tenha visto 

nada para comprovar suas crenças. 

 

Ana Patrícia, 14, F: Bem, eu acredito 

porque já faz... dois patrão do meu pai 

já morreu de acidente de avião que caiu 

num rio, não sei se vocês já ouviram 

falar, falou na rádio e a minha mãe 

depois, ela voltou pra fazenda onde tava 

só a esposa dele e ela falou que viu ele 

né, viu ele e o outro, a minha vó falou 

que também viu meu tio, que ele já 

faleceu, mataram ele lá no Pará, aí eu 

acredito, se eles falam né, o meu irmão 

também já viu, só eu que não. 

 

 Aline relatou uma história que vivenciou na casa de 

uma benzedeira e isso influenciou na sua posição em crer 

na existência da vida após a morte. 
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Aline, 15, F: Eu acredito porque minha 

mãe, um dia deixou eu posar na casa de 

uma benzedeira, aí nós ficou acordada 

até de madrugada porque o marido dela 

tava lá pro além lá ajudando, é... lá pro 

além trabalhando com o espírito né, daí, 

aí um cara veio lá, chegou de 

madrugada lá e ficou batendo na porta, 

ela mandou eu abrir, aí eu abri e fui lá 

sentar com ela, aí ela mandou eu sentar 

lá perto do bebo..., daí ele falou assim 

né, eu falei assim pra ele se ele tinha 

medo de assombração, ele falou assim 

que não, que nem o... o lá de baixo 

podia com ele, daí um espírito mal 

entrou no corpo do bebo lá e ficou 

quebrando a costela dele, aí a mulher 

relou nele e ele saiu dele. Então eu 

acredito. 

 

 Diante das falas dos alunos percebemos que suas 

crenças estão ainda completamente ligadas ao que a família 

acredita, ainda não têm maturidade para pensar sobre o 

assunto e nem conhecimento necessário, por isso refletem 

as crenças do seu círculo familiar. 

O meio em que estão inseridos também define seus 

valores morais, lembrando que esses alunos pertencem a 

uma fatia da sociedade em que as meninas geralmente 

engravidam muito cedo, algumas aos 12 anos ou até 

menos, sendo para elas um troféu ao ter um filho com essa 

idade e exibir para os colegas na escola, como se fosse uma 

boneca mais bem elaborada, já que nunca tiveram a 
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oportunidade de ter um brinquedo assim antes. As drogas 

fazem parte intrínseca da vida desses garotos, talvez não 

estando em contato direto, se utilizando do entorpecente, 

mas sabem onde encontrar e com quem procurar. Muitos 

desses adolescentes têm essa realidade dentro dos próprios 

lares. 

 Em relação ao meio literário, ficou claro que os 

alunos não têm o apoio dos pais para a leitura, tampouco 

sugestões do que ler, como também, segundo o 

questionário e anotações da biblioteca, os professores não 

tomaram a posição de auxiliar esses alunos no mundo da 

literatura. O PPP (Projeto Político Pedagógico) da escola 

não apresenta nenhum projeto estimulando a leitura ou 

qualquer coisa envolvendo a reflexão sobre esse assunto, 

assim, os alunos se apresentaram sozinhos para descobrir 

tal universo. 

 Para determinar o horizonte de expectativa dos 

alunos pesquisados foi feito todo esse levantamento visto 

até então do contexto sociocultural e econômico, como 

também um levantamento de tudo que foi lido no ano de 

2014 por todos os alunos da Escola Estadual Iara, como é 

conhecida, conforme relatado na introdução deste 

trabalho, como reorganizar as prateleiras e a forma de 

anotações de retirada e entrega das obras. 

 Nesse momento concluímos que o gênero mais 

procurado foi o suspense, e neste as obras mais lidas foram 

as pertencentes à coleção Hora do Espanto, em especial o 

livro A fuga de Edgar, que são histórias que tratam de seres 

imaginários pertencentes à literatura fantástica, porque 

―primeiramente o fantástico produz um efeito particular 

sobre o leitor – o medo, ou horror, ou simplesmente 
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curiosidade –, que os outros gêneros ou formas literárias 

não podem provocar‖ (TODOROV, 2012, p. 100). Nota-se 

que diante da dureza da realidade a que estão submetidos, 

procuram na literatura fantástica uma fuga para a própria 

realidade. 

 

Vista desse modo a literatura aparece 

claramente como manifestação universal de 

todos os homens em todos os tempos. Não 

há povo e não há homem que possa viver 

sem ela, isto é, sem a possibilidade de entrar 

em contato com alguma espécie de 

fabulação (CANDIDO, 2011, p. 176). 

 

 Foi nessas obras que pensavam encontrar uma 

maneira de realização pessoal, já que a sua realidade não 

lhes permitia sonhar e todo ser humano precisa descobrir 

um meio de liberar seus anseios e frustrações e a leitura 

pode ser um desses meios. 

 

Atendimento do horizonte de expectativas 

 

 Através dos resultados dos dados colhidos na etapa 

anterior, foi possível verificar qual livro supostamente 

atenderia ao horizonte de expectativas dos alunos 

pesquisados. A partir desse interesse, organizamos a 

compra de 21 exemplares de A fuga de Edgar, para que 

todos tivessem acesso à leitura no mesmo espaço de 

tempo. 

 Foi feita uma reunião em que dos 21 participantes, 

somente 19 compareceram, tendo os outros dois desistido. 

Foi entregue um exemplar para cada aluno e estipulado 
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um prazo de 20 dias para a leitura do texto. Terminado 

esse prazo, reunimos novamente o mesmo grupo na 

biblioteca para então discutirmos sobre o livro e assim 

percebermos se este de fato atendia ao horizonte de 

expectativas ou não. 

 Segundo Bordini e Aguiar, 

 

No ato de produção/recepção, a fusão de 

horizontes de expectativas se dá 

obrigatoriamente, uma vez que as 

expectativas do autor se traduzem no texto e 

as do leitor são a ele transferidas. O texto se 

torna o campo em que os dois horizontes 

podem identificar-se ou estranhar-se (1988, 

p. 83). 

  Nesse momento os alunos já haviam tido a recepção 

da obra e seu horizonte de expectativas já havia entrado 

em contato com o horizonte do autor, permitindo que o 

primeiro tivesse a capacidade de expor aquilo que pensava 

sobre o texto que supostamente atendia ao seu horizonte.  

 Verificamos a recepção destes através de algumas 

partes do questionário feito, diante da pergunta ―O que 

você achou do texto?‖. É importante mencionar que nem 

todos os alunos responderam todas as perguntas, pois os 

deixamos à vontade para participar do debate no 

momento em que quisessem. Sendo assim, alguns 

responderam. 

 

Cristiane, 14, F: Eu não me interessei 

muito pelo livro por... eu ter esperado 

mais o terrorismo dele né! Eu achei que 

pelo nome, assim, ele ia ser mais... 
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terrorista, e eu não achei assim, muito 

interessante assim... pela... a leitura. 

 

Kelly, 14, F: Bem, eu acho o mesmo que 

a Cristiane. Eu tava esperando mais 

terror, mais aventura, negócio assim. A 

fuga de Edgar, que o nome já atraiu 

muito, mas só que quando você 

começou a ler pro final ficou muito 

chatinho. 

 

Geovane, 14, M: Ai..., tudo é... muito 

infantil.  

 

 Os alunos se mostraram decepcionados com a obra, 

disseram esperar mais, pois era o tipo de literatura que 

pensavam ser agradável, mas que não respondeu à altura, 

esperavam mais suspense, de repente uma obra mais bem 

elaborada, que os envolvesse. Foi notória a insatisfação do 

aluno Geovane, que diz ser um livro infantil, isto é,  

indigno da leitura de um juvenil.  

 Outros alunos gostaram do começo, mas o final foi 

da mesma forma decepcionante, como dizem: 

 

Carla, 14, F: Bom... gostei até do livro, 

mas até a parte que no final que ele fala 

assim que vai voltar, essas coisas, tipo eu 

não gostei não. 

 

Luna, 14, F: Ai... eu gostei do livro, mas 

a única coisa que eu não gostei foi do 

final, que não chamou muito a atenção. 
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 A leitura deve ser envolvente do começo ao fim, 

deve enredar o leitor a ponto de fazê-lo desejar estar 

dentro do texto, e não foi isso que ocorreu nessa obra, o 

leitor foi perdendo o interesse à medida que a trama 

acontecia. De acordo com Zilberman, 

 

É o recebedor que transforma a obra, até 

então mero artefato, em objeto estético, 

ao decodificar os significados 

transmitidos por ela. Em outras palavras, 

a obra de arte é um signo, porque a 

significação é um aspecto fundamental 

de sua natureza, mas ela só se concretiza 

quando percebida por uma consciência, 

a do sujeito estético (2004, p. 21). 

 

Podemos perceber que essa obra não deixou de ser 

apenas um signo para tais leitores, ela não se concretizou, 

não levou o leitor a se envolver e pensar sobre sua própria 

realidade, se colocando naquela situação. Ela não supriu as 

necessidades de imaginação e fantasia, não permitindo que 

o leitor satisfizesse suas expectativas, permaneceu distante 

do leitor, de maneira que este não a viu como algo 

prazeroso. ―Daí poder-se tomar a relação entre 

expectativas do leitor e a obra em si como parâmetro para 

a avaliação estética da literatura‖ (BORDINI; AGUIAR, 

1988, p. 83), na qual nessa obra foi achada em falta, pois 

além de não envolver, não levou o leitor à reflexão. 

Diante de tal decepção pela obra que poderia 

―atender‖ o horizonte de expectativas desse leitor em 

questão, foi proposta uma obra que se diferenciava em 

muito do horizonte que determinaram, pois apresentava 
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uma realidade parecida com a deles, sendo a história 

situada numa escola particular, mas que apresentava os 

mesmos problemas e dificuldades que qualquer outra 

escola. A princípio os alunos também não se interessaram, 

porém foi dado o mesmo tempo de 20 dias para que 

pudessem ler o livro Desculpe a nossa falha, de Ricardo 

Ramos. 

O livro Desculpe a nossa falha foi encontrado numa 

das prateleiras da biblioteca antes da sua organização, 

estava debaixo de vários outros livros. O que chamou a 

atenção foi que este levava o slogan do FNDE e 

certamente havia passado por toda uma avaliação para 

chegar até a instituição escolar, então merecia destaque, 

também por ser um livro produzido por um autor que tem 

um certo respeito perante os literatos. Sendo assim, da 

mesma forma foi providenciado um exemplar para cada 

estudante. 

 Depois de 20 dias o grupo novamente se reuniu na 

biblioteca da escola para então discutir sobre o segundo 

livro lido para saber se, diferente do primeiro, esse havia 

atendido ao horizonte de expectativas que nem mesmo 

eles sabiam ter. A primeira pergunta foi ―O que vocês 

acharam de mais interessante no livro? Gostaram dele?‖. 

 

Cristiane, 14, F: Ah! Eu gostei, ele pelo 

menos é mais interessante que A fuga de 

Edgar, porque na fuga de Edgar falava 

sobre muito, falava sobre palácios, 

pessoa, assim, pais que mimava muito as 

criança, mas assim, era grosseiro com os 

outros e esse livro mostra um pouco da 

realidade também, como você pode 
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perceber, é... as vezes também acontece 

isso, tem gente que faz esses roubos pra 

passar pros outros, mas no caso 

normalmente é cola né, no nosso caso. 

Acontece na escola esses negócio. 

 

Luna, 14, F: Ai... eu gostei do livro, ele 

foi muito bom, mais bom que aquele lá, 

A fuga de Edgar, que não foi tudo que 

eu esperava, mas esse livro foi mais bom 

do que o... a fuga do Edgar. 

 

Aline, 15, F: Eu gostei mais dele, que ele 

fala mais coisa que acontece assim na 

vida da gente. 

 

 Alguns alunos gostaram do último livro exatamente 

pelo motivo contrário ao primeiro, ele falava sobre a 

realidade que tanto queriam fugir. Desculpe a nossa falha 

apresentou uma temática real, o que possivelmente 

qualquer adolescente já vivenciou na vida, enquanto A 

fuga de Edgar mostrava uma fantasia. Os alunos, quando 

determinaram seu horizonte de expectativas, mostraram 

não saber exatamente do que gostavam e isso pode ser 

percebido também porque no questionário cultural 

disseram gostar mais do gênero aventura e não do 

suspense, demonstrando que eles não têm parâmetros para 

dizer de suas preferências leitoras. 

 Alguns alunos não apreciaram a leitura do livro de 

Ricardo Ramos por acharem-na mais complicada, mais 

difícil de entender, sendo explicitada na fala da aluna 

Carla. 
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Carla, 14, F: Eu, eu gostei mais d‘A fuga 

de Edgar, eu não gostei muito desse não 

porque ele..., como eu posso explicar, 

assim, pra mi foi um pouco mais difícil 

de ler né, porque eu tenho dificuldade 

mais pra ler e também as palavra tavam 

um pouquinho mais difíceis, aí eu prefiro 

mais a fuga de Edgar. 

 

 Essa fala nos remete ao que foi discutido nos 

capítulos 2 e 3, pois um livro mais elaborado exige do 

leitor uma certa inserção, pois entrega espaços em branco 

em que o leitor deve agir, porém nem todo leitor consegue 

preencher esses vazios, já que lhe falta treino literário, isto 

é,  este leitor não está acostumado com obras que o façam 

pensar e ele então prefere ficar na "zona de conforto". 

―Vale dizer, um bom produto artístico mobiliza vários 

artifícios, visando motivar um choque no destinatário: 

somente quando se dá de modo tenso a relação entre o 

sujeito da percepção e o objeto estético, este pode ser 

considerado de valor.‖ (ZILBERMAN, 2004, p. 19). E o 

livro Desculpe a nossa falha causou essa tensão no leitor, 

fazendo-o parar para pensar, mas como não era hábito, 

preferiu voltar para uma leitura mais ―fácil‖. 

Alguns alunos ficaram divididos e acreditamos que 

isso é natural, pois de acordo com cada vivência, cada um 

tem a sua forma de sentir e expressar. Não conseguiram 

formar opiniões sobre a leitura, dizendo ser o livro chato e 

legal ao mesmo tempo, colocando suas ideologias em 

xeque. 
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Mariana, 14, F: Eu achei o livro chato e 

legal porque chato, fala um pouco da 

escola, assim, fala da escola..., a escola 

não é chata gente, só não é interessante 

(risos), e também porque é... porque é 

feio colar na... na prova né, é feio, não 

pode querer resposta né, se tem que 

estudar. (risos) 

 

Tito, 14, M: É... eu achei ele meio 

engraçado porque eles tava com [...] e 

eu achei meio chato porque em vez 

deles colar, eles deveria estudar. 

 

Gael, 14, M: O que eu achei do livro, 

muito interessante e chato, porque ele, o 

Sérgio deveria estudar pra... pra prova e 

o... Fábio tinha que estudar pra 

conseguir um serviço melhor, porque ele 

trabalha de faxineiro né, ele deveria ter 

um serviço melhor. 

 

 A aluna Mariana conseguiu relacionar a obra com a 

sua realidade e assim deu a sua opinião de maneira direta, 

porém os outros dois se mostraram inconsistentes, não 

sabiam o que dizer, tendo o último nem mesmo 

compreendido o enredo da obra, não sendo possível se 

posicionar em relação a ela. Diferente da colocação do 

aluno Geovane:  

 

Geovane, 14, M: Eu não gostei de 

nenhum dos dois porque A fuga de 

Edgar é muito mentiroso né, e esse aí 
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porque é muito... como é que fala, é... 

não é interessante, mesmo assim é chato, 

no mesmo momento é chato, por causa 

que... a... punição dele foi muito pouco, 

por causa que tava no 9º ano, aí depois 

já vão embora, porque foram expulso? 

Podia ser mais grave, é tavam no 9º ano, 

aí já vão embora no ano que vem, pra 

que expulsar?! 

   

Tal aluno trouxe a sua realidade para dentro do 

texto, pois na escola onde estuda os infratores são 

obrigados a prestar serviços comunitários dentro da 

instituição escolar, como ajudar na limpeza ou algo do 

gênero, dessa forma ficou indignado com o livro, pois na 

sua concepção os alunos já sairiam da escola no final do 

ano, então não foi nenhuma punição sair dias antes. Esse 

aluno se sentiu injustiçado diante de tal punição, 

conseguindo fazer o enfrentamento e preencher os vazios 

do texto, dando significado a ele. Geovane se utilizou da 

liberdade que a leitura oferece. Como sugere Jauss, 

 

a circunstância de a obra contrariar um 

―sistema de respostas‖ ou um código atua 

como estímulo para que se intensifique o 

processo de comunicação: a obra se livra de 

uma engrenagem opressora e, na medida em 

que recebida, apreciada e compreendida 

pelo seu destinatário, convida-o a participar 

desse universo de liberdade (Apud 

ZILBERMAN, 2004, p. 54). 
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 Segundo Jauss (In: BORDINI; AGUIAR, 1988) a 

diferença entre as expectativas e a forma concreta de uma 

nova obra é a distância estética, pois no momento em que 

o leitor entra em contato com a obra pode iniciar uma 

modificação no seu horizonte de expectativas, buscando 

experiências pessoais ou acentuando necessidades que 

gostaria de ver supridas, e isto se percebe na materialização 

do texto diante da compreensão do receptor, da reação do 

público.  

 Foi o que aconteceu, pois o livro selecionado, A 

fuga de Edgar, buscou atender um horizonte pressuposto, e 

este não se concretizou. Foi-lhes apresentada uma obra 

outra em que o estilo e a temática se diferenciavam por 

completo do primeiro, mas que atendeu de maneira mais 

direta os anseios do público leitor, ainda que ele mesmo 

não tivesse noção de tal necessidade, sendo assim, nota-se 

que esse grupo de leitores buscava um texto que 

problematizasse a sua realidade e não aquele que fugisse 

dela. 

 

Considerações finais 

 

 Diante dessa pesquisa compreendemos que os 

alunos destacados aqui, pertencentes a um grupo específico 

da sociedade, não tinham contato com a literatura 

humanizadora através da família, que não se importava 

com a leitura, pelo contrário, até mesmo rechaçava o filho 

pelo ato de ler, como também não conhecia através da 

escola, através dos professores, por talvez falta de 

conhecimento destes, mas o fato é que mesmo livros 
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esteticamente elaborados fazerem parte das estantes da 

biblioteca da escola, estes não eram oferecidos aos alunos. 

 Mesmo estando na estante da biblioteca escolar, os 

alunos não selecionavam o livro aqui destacado como 

literatura humanizado, por acharem chato, diante da capa 

e título, isso é esse tipo de literatura não fazia parte dos 

desejos frente ao seu horizonte de expectativa, diferente 

do livro apresentado como literatura de massa aqui, que 

não só chamava atenção, mas que também era lido por 

muitos adolescentes dali. 

 Ao ser oferecido e lido as duas obras, o dois livros 

quebraram a expectativa daqueles jovens leitores, haja 

vista que o escolhido como melhor, o de massa, deixou de 

receber esse adjetivo, pois os alunos o viram como um 

livro chato e enfadonho, já o livro humanizador, que a 

princípio era visto como desinteressante, passou a ser 

considerado um livro empolgante porque retratava a 

realidade que eles conheciam, e a partir dessa leitura 

chegaram à conclusão de que esse livro era legal porque 

podiam pensar nas atitudes que tomariam frente às 

situações reais colocadas ali. 

 Chegamos à conclusão de que a literatura 

humanizadora realmente pode agradar ao público jovem e 

que esse público em especial não conhecia esse tipo de 

literatura, mas reconheceram-na como mais empolgante 

que a outra e foram humanizados por ela. 
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AULAS REMOTAS NA PANDEMIA: DESAFIOS E 

PERCEPÇÕES DE EDUCADORES, ESTUDANTES E 

SUAS FAMÍLIAS 
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Na educação, o mais importante não 

é utilizar grandes recursos, mas 

desenvolver atitudes. 

MORAN, 2013, p. 31 

 

Introdução 

 

O Brasil, a partir do ano de 2020 assim como os 

demais países do mundo, passou a enfrentar diversas 

mudanças e adaptações, provocadas pela pandemia da 

Covid-19, nomeada pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) (LIU et al, 2020; BRASIL, 2020a). Por conseguinte, 

ocorreram muitas transformações na sociedade em diversas 
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áreas, inclusive a educacional. No que concerne ao âmbito 

educacional, foi necessária a adoção de uma nova maneira 

de ofertar o ensino, para manter o distanciamento social 

orientado pela OMS (MÉDICI et al, 2020). Deste modo, 

tornou-se desafiador para a escola e toda a comunidade 

escolar adotar tais medidas, pois teriam que se adaptar 

rapidamente ao novo contexto social, ou seja, o ensino 

presencial passou a ser remoto emergencialmente. 

Em consonância aos estudos de Alves (2020), o 

ensino remoto ou a educação remota, configura-se como 

as práticas pedagógicas mediadas por plataformas digitais e 

ainda, de acordo com Behar (2020), o ensino é 

considerado remoto porque os professores e alunos estão 

impedidos por algum decreto de frequentarem instituições 

educacionais presencialmente. É também considerado 

emergencial porque abruptamente o planejamento 

pedagógico para o ano letivo de 2020 teve que ser 

engavetado, além de modificado para se adaptar à 

situação atual. Diante das circunstâncias, a Secretaria de 

Estado de Educação de Mato Grosso (SEDUC-MT), passou 

a disponibilizar materiais de estudos para os alunos por 

meio de uma plataforma (CARVALHO; CUNHA e 

QUIALA, 2021), inserindo assim, as ferramentas e 

tecnologias digitais para dar continuidade ao ensino.  

À vista disso, os docentes tiveram que aprender a 

lidar e desenvolver habilidades com várias ferramentas 

digitais como o Google Meet e Microsoft Teams, produzir 

e participar de lives (Transmissão ao vivo) e a aderir a 

vários outros recursos para dar continuidade às aulas. Por 

conseguinte, devido à necessidade de a adaptação a essa 

nova realidade em nosso país, por meio do 
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reconhecimento do Conselho Nacional de Educação (CNE) 

e o Ministério da Educação (MEC), fizeram com que fosse 

atribuído e considerado que a carga horária disponibilizada 

nessa modalidade de ensino fosse terminantemente válida 

(ROSA, 2020). 

Considerando as inúmeras mudanças ocorridas em 

vários âmbitos da sociedade desde o início da pandemia, 

principalmente no que se refere às adaptações alusivas à 

área da Educação, o presente trabalho tem por objetivo 

identificar as principais dificuldades de professores, 

estudantes e suas respectivas famílias, no que tange às aulas 

remotas proporcionadas por escolas públicas estaduais e 

municipais localizadas no município de Comodoro-MT. 

 

Materiais e métodos 

 

O capítulo que se delineia apresenta natureza 

qualitativa, uma vez que visa desenvolver um trabalho de 

investigação que envolve a sociedade e o entorno da 

comunidade escolar, com vistas a analisar como a 

educação tem sido percebida durante a pandemia da 

Covid-19, através do contato com os membros da 

comunidade escolar nos segmentos: pais, professores e 

alunos. A pesquisa qualitativa é importante para a 

compreensão da visão da comunidade, pois nessa 

modalidade: 

 

[...] um fenômeno pode ser melhor 

compreendido no contexto em que ocorre e 

do qual é parte, devendo ser analisado numa 

perspectiva integrada. Para tanto, o 

pesquisador vai a campo buscando ―captar‖ 
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o fenômeno em estudo a partir da 

perspectiva das pessoas nele envolvidas, 

considerando todos os pontos de vista 

relevantes. Vários tipos de dados são 

coletados e analisados para que entenda a 

dinâmica do fenômeno. (GODOY, 1995a, p. 

21). 

 

 A opção por essa natureza de investigação se dá 

quando buscamos informações de pessoas, lugares e 

processos que envolvam questões sociais, de forma a dar 

voz aos indivíduos e a interpretações dos fatos a partir de 

cada ponto de vista. Na análise qualitativa, o objeto do 

estudo é dado como uma construção social subjetiva, o 

que nos permite a utilização de métodos como entrevistas 

orais, gravações, questionários e análise dos mais diversos 

instrumentos documentais e fontes. 

 A pesquisa ocorreu com utilização do Google Forms 

- formulário on-line, um meio prático através do qual é 

possível dar voz a indivíduos ―de tal modo que suas 

opiniões sejam imediatamente organizadas em tabelas e 

gráficos estatísticos facilitando enormemente o trabalho 

[...]‖ (HEIDEMANN, OLIVEIRA, VEIT, 2010, p. 31). Ainda 

sobre essa ferramenta pedagógica, tem-se que o: 

 

[...] ―formulários da Google‖, ou ―Google 

Forms‖ permite de maneira simples e fácil 

coletar informações, criar diagnóstico dos 

alunos, realizar uma pesquisa rápida e aplicar 

autodiagnostico onde os alunos possam 

identificar os seus estilos de aprendizagem 

impactando positivamente nos métodos 

ativos de ensino. (SAMPAIO; ALCÂNTARA, 

2018, p. 59). 
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Por meio dos formulários aplicados pudemos 

verificar as opiniões de uma parcela de nossos estudantes, 

bem como seus pais ou responsáveis e docentes da esfera 

estadual e também municipal, questionando acerca de suas 

percepções do ensino remoto, obtendo ainda resultados de 

análise facilitada, o que vem a ser um importante auxílio 

para obter dados e compreensões mais aproximadas a 

respeito do que nos propomos a pesquisar. 

 

Resultados e discussão 

 

 Para basear nosso trabalho, nos organizamos a fim 

de buscar compreender os impactos do processo de ensino 

atual sob a ótica de três grupos complementares da 

educação: docentes, discentes e os pais ou responsáveis de 

nossos alunos. 

 A seguir, nos dedicamos a analisar os dados 

captados a partir dos três formulários estabelecidos (A, B e 

C), que contaram com uma média de 10 questões para 

cada, exceto as perguntas de identificação de gênero e 

idade. 

 

A. Docentes 

 

Após a análise dos dados, oriundos da aplicação do 

questionário direcionado aos professores, identificamos 

que houve a contribuição de 22 docentes para este estudo, 

sendo 72,7% do sexo feminino. Dentre os docentes 

participantes, 86,4% lecionam em escolas estaduais, 9,1% 

atuam em unidades escolares municipais e 4,5% ministram 
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aulas tanto em instituições estaduais quanto em municipais. 

Em relação à modalidade de ensino que os professores 

atuam, 45,5% lecionam tanto no ensino fundamental 

quanto no ensino médio, 31,8% lecionam apenas no 

ensino médio e 22,7% apenas no ensino fundamental. 

Ao conduzirem as suas aulas on-line, os docentes 

utilizam principalmente notebooks, sendo este 

equipamento citado por 95,5% dos professores, e apenas 

9,1% utilizam computador de mesa, enquanto que 40,9% 

utilizam o smartphone e ao mesmo tempo o notebook 

para lecionar e preparar as aulas remotas. Quando 

questionados sobre as condições de acesso à internet, a 

maioria utiliza a de fibra óptica, que foi citada por 72,7%, 

mas há outros tipos utilizados como via rádio (9,1%), DLS 

ou via cabo (13,6%) e por meio de dados móveis (4,5%).  

Ao perscrutar junto aos docentes sobre se os 

mesmos já haviam utilizado tecnologias digitais 

anteriormente à pandemia, 68% afirmaram que já faziam 

uso de algumas ferramentas digitais para trabalhar 

conteúdo extraclasse. Com isso, não houve tantas 

dificuldades de adaptação à nova e emergente modalidade 

de ensino, decorrentes da situação atual. Concernente à 

utilização de equipamentos, programas e sites nas suas 

aulas remotas, 45,5% dos professores encontraram alguma 

dificuldade em utilizar as ferramentas digitais 

recomendadas pela SEDUC/MT, devido ao tempo curto 

para adquirir tal habilidade, ocasionando a necessidade de 

aprender abruptamente. 

A criatividade, ousadia e competência dos 

professores brasileiros em se adaptar à nova realidade são 

dignas de admiração, no que se trata da criação de recursos 
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midiáticos, como a elaboração de vídeo-aulas para que os 

alunos possam acessar. É perceptível também que houve a 

utilização de muitos recursos, que oportunizassem o uso de 

videoconferência para a execução de atividades no 

decorrer das aulas. Todas essas iniciativas fazem parte do 

processo de revolução educacional, sobre o quanto a 

tecnologia tem se mostrado eficiente, importante e o 

quanto as pessoas precisam estar aptas a esse avanço 

tecnológico, que está ocorrendo desenfreadamente 

(CORDEIRO, 2020). 

No tocante às dificuldades enfrentadas por docentes 

em conduzir as aulas remotas, principalmente no modo 

on-line, foram citados como um dos maiores obstáculos a 

interação de professores com os estudantes, ou seja, fazer 

com que o aluno expusesse a sua opinião ou entendimento 

no decorrer das aulas. Conforme Costa (2019), não basta 

apenas à inserção de plataformas ou ambientes virtuais de 

aprendizagem para conduzir aulas; é preciso ter estratégias 

para envolver positivamente o estudante. 

Além dos problemas já apresentados, houve 

contratempos na familiarização e compreensão do 

funcionamento de alguns aplicativos e plataformas digitais, 

sobretudo as plataformas Microsoft Teams, Google Forms, 

Google Classroom e Google Meet. Além do mais, os 

docentes também apontaram sobrecarga e excesso de 

trabalho, itens que comprometeram o processo de planejar 

e entregar uma aula de qualidade aos estudantes. Nesta 

nova rotina de trabalho, houve a intensificação ou 

desenvolvimento de problemas relacionados à saúde 

mental, como a ansiedade e a manifestação de quadros 

depressivos no dia a dia, que conforme os entrevistados 
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decorrem do excesso de preocupação e incertezas no que 

tange a situação momentânea. Conforme Hanzelmann, et 

al, (2020), com a urgência da nova educação, criada pela 

pandemia do novo coronavírus, os docentes se encontram 

com um aumento ainda maior da jornada e carga horária 

de trabalho, visando atingir seus objetivos educacionais.  

No que se refere à percepção do professor sobre 

como os estudantes estão recebendo os conteúdos 

propostos, 40,9% dos docentes acreditam que os alunos 

estão conseguindo compreender os conteúdos das aulas, 

sejam elas através de materiais impressos (apostilas para 

alunos que não tem acesso à internet) ou por meio das 

aulas on-line. Os docentes ainda perceberam que a situação 

propiciou uma oportunidade de se aprofundarem nas 

tecnologias digitais disponíveis, e com isso produzir 

conhecimento.  

Os docentes expuseram ainda que procuram 

elaborar uma apostila bem objetiva, com atividades que 

sejam de fácil compreensão. Nas aulas on-line, valorizam 

muito os recursos visuais e uma aula dinâmica e com 

participação dos alunos, pois se ficar só o professor 

explicando, a aula não tem rendimento. Com isso, o aluno 

consegue interagir com o professor e colegas, além de 

realizar as atividades no horário de aula. 

De acordo com Moran (2013) podemos aprender 

estando juntos fisicamente, numa unidade escolar e 

também não estando presencialmente, porém, estando 

conectados. Dessa forma, podemos aprender no mesmo 

tempo e ritmo ou em tempos, ritmos e formas diferentes. 

Apesar de existirem docentes que consideram o 

ensino neste momento pandêmico satisfatório, cerca de 
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59,09% dos entrevistados não percebem que esteja de 

fato, havendo um aprendizado, ou este está sendo 

razoável. Eles também explicitam que são poucos os 

estudantes que estão levando as aulas a sério, ou que 

demonstram interesse e participam das aulas.  

Dentre as diversas dificuldades pelas quais passa a 

educação no Brasil, destaca-se atualmente um grande 

desinteresse por parte dos alunos, por qualquer atividade 

escolar, que por consequência, os professores sentem-se 

frustrados por não conseguirem atingir seus objetivos 

(PEZZINI; SZYMANSKI, 2008). 

Para mais, os docentes perceberam que há 

estudantes com dificuldades devido à qualidade da internet 

que usam; por isso, o conhecimento está ocorrendo de 

forma muito defasada ou descontinuada. Neste caso, é 

nítida a desigualdade de acesso ao ensino on-line. 

Apesar de haver um desenvolvimento e expansão 

das tecnologias da informação e comunicação, é possível 

perceber que poucas pessoas têm acesso à internet de 

qualidade e as suas tecnologias, ocasionando discrepâncias 

na medida em que apenas alguns são beneficiados, 

enquanto outros ainda se encontram longínquos do 

progresso ou desenvolvimento (FELIZOLA, 2011).  

Embora haja dificuldades a serem superadas e que 

foram apresentadas anteriormente, 81,8% dos professores 

expuseram que está havendo algum tipo de aprendizado 

no decorrer das aulas remotas. Para tanto, algumas 

estratégias de planejamento de aulas estão sendo utilizadas, 

dentre a mai citada a utilização de vídeos de cunho 

explicativos, mais curtos e diretos. 
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Conforme os estudos de Ribeiro et.al (2016), o 

emprego das mídias educacionais, como exemplo a vídeo-

aula permite aos docentes um diversificado jeito de 

incentivar os alunos, tornando a sala de aula um ambiente 

agradável e motivador. O vídeo é um recurso importante a 

ser utilizado nos processos educacionais, além de uma 

estratégia de ensino que auxilia na assimilação dos 

conteúdos (OLIVEIRA e STADLER, 2014; SILVA et.al, 2017).   

Ademais, o uso de jogos nas práticas pedagógicas 

também foi apontado como importante e tem surtido 

efeito positivo nas aulas on-line, onde os docentes 

observaram que houve maior participação dos estudantes e 

interatividade. Portanto, as atividades lúdicas estimulam a 

curiosidade e contribuem no processo de ensino e 

aprendizagem (AZEVEDO e NEVES, 2017) e ainda, 

conforme Cardoso e Jung (2018), os jogos são muito 

utilizados para estimular o aprendizado em ambientes 

educacionais. 

Em relação a satisfação docente com as aulas 

remotas conduzidas por eles, 4,5% disseram estar muito 

satisfeitos, 9,1% se encontram neutros, 36,4% consideram-

se insatisfeitos e 50% satisfeitos com os resultados que vem 

obtendo com as aulas desde o início da pandemia.  

Em conformidade com a pesquisa do Instituto 

Península (2020), a falta de preparo e de conhecimento 

dos professores, sobre os recursos necessários à Educação 

remota, pode provocar em algum momento certas 

frustrações em relação às suas aulas, pois houve uma 

mudança repentina e eles tiveram que aprender e praticar 

abruptamente ferramentas que, em muitos casos, não 

estavam habituados.  
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Em razão da urgência sobre a implementação do 

ensino remoto emergencial, é provável que as limitações 

de tempo, planejamento, treinamento e suporte técnico 

para a oferta da educação, tenham comprometido a 

qualidade do ensino (HODGES, et al, 2020). Desse modo, 

podem resultar em diversos problemas, inclusive na 

insatisfação de docentes em relação às aulas lecionadas 

neste período pandêmico. 

 

B. Discentes 

 

Nossa pesquisa procurou compreender como os 

alunos percebem o processo de estudos virtuais, e para 

tanto, organizamos um formulário específico, com 

questionamentos particulares à posição deles na escola. 

Distribuímos os formulários de pesquisa em algumas 

turmas, e obtivemos 90 respostas. A idade dos 

entrevistados variou entre os 9 e 19 anos, sendo que a 

faixa etária com maior número de respostas foi a dos 15 

anos. Em relação ao gênero, cerca de 63,3% dos alunos se 

identificaram como do gênero feminino e apenas 36,7% 

de respostas do gênero masculino.  

Das respostas obtidas, 84,4% indicaram que 

estudam em escolas estaduais, e apenas 15,6% dos 

entrevistados indicaram serem estudantes de escolas 

municipais. Isso já nos demonstra que a maioria das 

respostas estarão pautadas no modelo de ensino que o 

Estado de Mato Grosso adotou durante a Pandemia, que 

pode ser diferenciado do modelo municipal em alguns 

itens e quesitos. 
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Sobre o modelo de estudo, 83,3% dos 

respondentes indicaram que estão estudando de maneira 

virtual, utilizando plataformas on-line e ferramentas digitais 

para se comunicar com professores, colegas, e também 

para desenvolverem seus conhecimentos. Desta parcela, 

que nos dá o número de 75 estudantes, 84,4% afirmaram 

que o dispositivo principal utilizado para acompanhar as 

aulas é o celular, seguido pelo Notebook com 24,7%, 

depois pelo computador de mesa com 6,5%, e por fim o 

tablet, com apenas um aluno indicando que participa das 

aulas através dele. 

Conforme a Unesco (2021), a pandemia devido ao 

novo coronavírus SARS-Cov2, continua afetando a 

educação em todo o mundo. Sendo assim, os estudantes, 

tiveram que utilizar os equipamentos disponíveis, com o 

intuito de acompanhar o novo formato de educação, seja 

por meio de materiais impressos ou através de aula on-line. 

A educação on-line é uma abordagem didático-

pedagógica (SANTOS, 2009; PIMENTEL, 2020). Esse 

modelo de ensino possibilita aos professores e estudantes, 

produzirem conhecimentos, além de proporcionarem 

encontros virtuais visando o ensino e a aprendizagem. 

Já em relação à conectividade mais utilizada, notou-

se uma variedade de acessos, com 51,3% dos estudantes 

que participam das aulas on-line afirmando que 

estabelecem conexão através de internet via Fibra Óptica, 

17,9% se conectam via Cabo ou DLS, 15,4% afirmam que 

estudam com internet via Rádio e 11,5% (9 dos 75 alunos 

on-line) marcaram que assistem às aulas com o uso de 

dados móveis. A opção via Satélite foi ainda marcada por 
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3 dos entrevistados, cerca de 3,8% dos alunos na 

modalidade de estudo on-line. 

Esses dados podem servir como um importante 

alerta, uma vez que eles demonstram a necessidade de nos 

atentarmos para o desenvolvimento das aulas virtuais, 

considerando que, com vários alunos utilizando 

mecanismos de internet tão oscilantes, algumas das 

atividades solicitadas ou dos itens passados em aula para 

auxiliar na aprendizagem não trarão o efeito desejado, já 

que a qualidade da conexão certamente afetará o resultado 

visual e sonoro, e consequentemente a percepção e 

aprendizagem. 

Além disso, nos preocupam e nos fazem refletir 

sobre as novas educações (PRETTO, 2005), ou melhor, 

outras possibilidades que possam superar o modelo 

tradicional de educação já enfatizado por FREIRE (2011). 

 Buscando ainda compreender se nossos alunos 

possuíam local adequado em suas residências para 

desenvolverem seus estudos, considerando que o censo de 

2018 (IBGE) da cidade de Comodoro revelou que ao 

menos 35,4% da população da cidade vive com cerca de 

meio salário mínimo por morador de sua residência, 

obtivemos respostas que apontam que 78,9% dos 

entrevistados possuem local adequado para os seus estudos 

remotos, um sinal de que os mesmos e suas famílias 

possuem certo senso de preocupação com a educação. 

 Outro questionamento importante, e que nos 

trouxe resultados significativos, envolveu compreender se 

nossos alunos se preocupam com a própria educação e 

aprendizagem, principalmente durante este período tão 

complexo da pandemia, em que o contato com professores 
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e colegas de classe foi grandemente reduzido. O resultado 

a este questionamento foi de que 94,4% estão sim 

preocupados com sua própria aprendizagem. 

 Nosso intuito, ao buscar informações diretamente 

com os alunos, foi também o de compreender como os 

mesmos se sentem neste processo remoto de estudos, e por 

isso questionamos se eles acreditam estarem ou não 

desenvolvendo seus níveis de aprendizagem neste formato. 

Dos respondentes, 51,1% afirmaram não acreditar que 

estejam aprendendo de verdade com os modelos de 

ensino que estão sendo utilizados, já os outros 48,9% dos 

alunos responderam que acreditam estar aprendendo, 

mesmo com todas as dificuldades que a pandemia impôs. 

 É evidente que este questionamento poderia ser 

ampliado, em busca de compreender de ambos os lados 

quais itens estão contribuindo para aumentar ou diminuir a 

percepção de aprendizagem dos alunos. Mas em nossa 

pesquisa buscamos primeiro focar em compreender de um 

ponto de vista geral as sensações a respeito dos estudos 

atuais, considerando que o modelo de ensino adotado tem 

afetado não apenas os alunos, mas também seus familiares 

e os próprios professores, alterando ainda as percepções 

particulares. 

 Outra preocupação foi a de ter uma noção inicial a 

respeito da percepção dos alunos neste processo de 

aprendizagem, sem contato pessoal com professores e 

colegas de turma, e se isso tem contribuído para 

desestimulá-los nas aulas. Em relação às respostas a este 

questionamento, 43,3% dos discentes responderam que a 

falta de contato social tem contribuído de maneira parcial 

para o desestímulo no processo de aprendizagem. Outros 
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41,1% nos disseram que SIM, a falta de contato e interação 

pessoal na unidade escolar física, tem sido o principal 

motivo para a desmotivação de seus estudos no formato 

remoto. E apenas 15,4% dos alunos consideraram que 

NÃO, ou seja, o fato de não haver contato uns com os 

outros não tem desestimulado os estudos. 

 Esse resultado já era em parte esperado, 

considerando que os professores experimentam 

diariamente a desmotivação de seus alunos no decorrer das 

aulas, que realizam ações muito parecidas como: não 

entrar no horário estipulado de aula; faltar 

constantemente; não compartilhar percepções e dúvidas, 

evitando até mesmo responder de maneira oral as 

chamadas realizadas; dentre tantas outras ações. 

 Aqui nós temos uma percepção simples, porém 

clara, de que o ensino remoto adotado durante a 

pandemia tem sido um desafio em todas as esferas, 

trazendo uma imensa variedade de dificuldades aos seus 

participantes, em níveis e áreas que ainda necessitarão de 

mais estudos para que possam ser plenamente 

reconhecidas. 

 Por fim, questionamos aos alunos o nível de 

satisfação dos mesmos com o formato de aulas remotas 

que estavam vivenciando. 50% dos alunos entrevistados 

alegou estar neutro em relação ao modelo de aula. Já 

25,6% se disseram satisfeitos com o modelo de estudo, 

enquanto 6,7% se disseram ainda muito satisfeitos. No 

âmbito da insatisfação tivemos 12,2% dos alunos, 

enquanto 5,6% dos entrevistados responderam estarem 

muito insatisfeitos com a atual situação de estudos. 
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 Compreender as percepções dos 90 alunos 

entrevistados nos trouxe muitas surpresas e algumas 

afirmações de sensações coletivas, demonstrando que o 

ensino remoto que nos foi imposto possui uma boa 

polaridade de aceitação e capacidade de formar e 

capacitar. 

 

C. Pais ou Responsáveis 

 

Também procurando compreender como os pais ou 

responsáveis estão percebendo o ensino remoto e a 

aprendizagem neste período pandêmico, compartilhamos 

o formulário de pesquisa por meios digitais e obtivemos 

um total de 46 respostas, sendo que a idade dos 

pais/responsáveis variou entre 18 e 63 anos. Do total de 

respondentes, 97,8% eram do gênero feminino.  

Ao serem indagados se estão ou não acompanhando 

os estudos remotos dos alunos sob sua responsabilidade, 

82,6% dos respondentes afirmaram que sim, e 17,4% 

afirmaram que estão acompanhando parcialmente o 

desenvolvimento dos discentes. Sabemos que a relação 

entre família e escola é extremamente importante para o 

desenvolvimento dos estudantes, pois é no lar onde ocorre 

o processo primário de socialização e formação de valores 

que posteriormente serão aplicados secundariamente no 

processo de escolarização (VALADÃO; SANTOS, 1997). 

Dessa forma, a família é muito importante para a formação 

do estudante, onde as relações se estabelecem e se cria o 

cenário para os demais campos de desenvolvimento social 

e cognitivo.   
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Nessa mesma perspectiva e de acordo com as 

discussões de Pires e Yaegashi (2015, p. 2) vemos que ―a 

família e a escola podem interferir, positiva ou 

negativamente, na vida escolar do filho/aluno. Porém, 

quando as duas interagem e contribuem uma com a outra, 

os resultados tendem a ser positivos‖. Assim, temos que a 

colaboratividade entre essas duas instituições são 

primordiais para o sucesso escolar dos estudantes. Ainda, 

conforme Neves (2000) para que haja o sucesso escolar é 

importante que família e escola estejam interagindo, para 

dessa forma favorecer o aprendizado do estudante.  

Quando questionados se estão tendo alguma 

dificuldade com os conteúdos e atividades propostas pelos 

professores, 17,4% dos pais/responsáveis responderam que 

sim, 50% responderam que não e 32,6% responderam 

que parcialmente. É preciso levar em consideração que 

muitos pais possuem baixo nível de escolaridade, além de 

não estarem preparados para lidar pedagogicamente com 

as atividades dos filhos. Para Alves (2020, p. 355) ―A 

dificuldade dos pais em orientar as atividades escolares, 

considerando o nível de escolaridade familiar, 

especialmente os pais dos alunos da rede pública, também 

se constitui um entrave nesse momento‖. 

Em relação às dificuldades encontradas pelos 

pais/responsáveis neste formato remoto, 8,7% destacaram 

que a falta de equipamentos e internet de qualidade é um 

dos principais fatores que dificultam o processo de 

aprendizagem, pois conforme assinala Alves, (2020, p. 

356) muitos não possuem ―computadores em suas casas, já 

que utilizam os dispositivos móveis para acessar a rede 

internet‖. Outra dificuldade foi a de não conseguir 
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acompanhar os alunos, que ficam sozinhos no momento 

dos estudos, onde 32,6% dos respondentes relataram 

ainda a falta de tempo para este quesito. Nesta 

perspectiva, ―crianças e adolescentes vêm resistindo a essa 

rotina, pois acreditam que estão de férias, já que estão em 

casa‖ (ALVES, 2020, p. 356). 

Ademais, 37% dos respondentes elencaram ainda 

como problemas do ensino remoto, a falta de 

conhecimento para prestar assistência ao estudante em suas 

dúvidas e dificuldades, uma vez que não possuem 

experiência com as plataformas utilizadas para o ensino, 

além de não compreenderem os conteúdos que seus filhos 

estão aprendendo, destacando que alguns alunos 

ingressaram no mundo do trabalho e se sentem cansados 

para resolver as atividades no pouco tempo livre que lhes 

resta.  

Estes pontos de vista estão em concordância com a 

afirmação de Marturano (2000, p.107), a qual acredita que 

―o atraso escolar está negativamente associado à presença 

de recursos e mostra associação positiva com circunstâncias 

adversas no contexto familiar‖. Dessa forma, quando não 

recebem o acompanhamento dos pais ou da família em 

geral, não costumam ter uma rotina de estudos em casa, o 

que pode acarretar, entre outras situações, no atraso 

escolar.  

Outros pais/responsáveis destacaram ainda que a 

falta de interação social presencial entre professores e 

alunos desestimulam os estudantes, contribuindo na 

redução de seu rendimento escolar. Questionados sobre 

isso, 45,7% afirmaram que sim, argumentando que o 

aprendizado está sendo prejudicado pela falta de convívio 
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social no âmbito educacional; 28,3% dos respondentes 

acreditam que esse fator não tem influenciado o 

aprendizado dos estudantes sob sua tutela e outros 26,1% 

acreditam que o distanciamento social tem sido um fator 

parcial do desestímulo dos estudantes quanto aos estudos.  

Quando questionados se creem que os estudantes 

sob sua responsabilidade estão aprendendo com as aulas 

remotas, 10,9% dos respondentes afirmaram que os filhos 

não estão adquirindo conhecimento com esse modelo de 

ensino, 39,1% dos pais/responsáveis respondentes 

discordam, afirmando que os alunos sob sua tutela estão 

adquirindo conhecimentos. Já os outros 50% dos 

respondentes afirmam que o aprendizado tem sido parcial 

com o modelo adotado.  

Ao serem indagados sobre a preocupação com a 

aprendizagem dos estudantes, mesmo antes do período 

pandêmico, 89,1% dos pais/responsáveis afirmaram que se 

preocupavam com o desempenho dos alunos. Já 6,5% 

afirmaram não ter preocupações com a aprendizagem dos 

discentes antes do período pandêmico, deixando essa 

tarefa sob os cuidado apenas da escola, e 4,3% dos 

pais/responsáveis afirmaram preocupar-se parcialmente 

com o processo de aprendizagem no período que antecede 

a pandemia. Apesar da afirmativa da maioria dos 

entrevistados em se preocupar com a aprendizagem, 

verificamos que, na prática, a escola enfatiza a ausência da 

família no acompanhamento do desempenho escolar dos 

estudantes, bem como de transmitir valores que lhes 

propiciem um posicionamento mais comprometido com a 

escola (SOUSA; JOSÉ FILHO, 2008) 
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A escola pode auxiliar na sensibilização dos pais e 

educadores para a necessidade de acompanhamento do 

desenvolvimento e crescimento dos estudantes, 

melhorando assim a qualidade de ensino já disponibilizada. 

É válido ressaltar que, a cooperação da família nas 

atividades escolares é de grande relevância, uma vez que a 

qualidade na aprendizagem escolar está diretamente ligada 

às ações conjuntas entre família, escola e aluno de forma 

que haja contribuição de todos os envolvidos no processo 

educativo (VIEIRA; WILL; LIMA, 2020). 

Para finalizar o questionário, perguntamos aos 

respondentes sobre seu nível de satisfação com as aulas 

remotas. 52,2% deles afirmaram estar neutros com o novo 

sistema adotado, enquanto 32,6% dos pais/responsáveis se 

declararam satisfeitos com as aulas remotas. 10,9% se 

declararam muito satisfeitos com esse modelo de ensino, 

2,2% se declararam insatisfeitos com esse sistema e outros 

2,2% se declararam muito insatisfeitos com esse modelo de 

ensino. Cabe ressaltar que independente da modalidade de 

ensino em que as aulas estejam sendo ministradas: 

 

Família e escola precisam, juntas, criar uma 

força de trabalho para superarem as suas 

dificuldades, construindo uma identidade 

própria e coletiva; para isto, é fundamental 

que se encarem como parceiras de 

caminhada, pois ambas as duas são 

responsáveis pelo que produzem - podendo 

reforçar ou contrariar a influência uma da 

outra. (SOUSA; JOSÉ FILHO, 2008, p. 7) 

 

A pesquisa com os pais e responsáveis nos 

relembrou a importância da cooperação entre escola e 
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família como contribuinte do desenvolvimento do aluno, o 

que consequentemente estabelece uma educação de 

qualidade e uma aprendizagem plena e significativa. 

Portanto, concerne a atuação da escola enquanto 

instituição que transmite saberes e da família cuidando para 

que esses saberes sejam incorporados e aplicados no 

cotidiano do aluno. 

 

Considerações finais 

 

Nossa pesquisa quis compreender não apenas como 

os docentes percebem este período tão complexo de 

estudos e de vida, mas também que tipo de desafios e 

como alunos e seus familiares estão percebendo os 

processos de ensino atuais. 

Do ponto de vista dos docentes, pudemos perceber 

que as maiores dificuldades estão no uso das tecnologias 

necessárias, que exigem certa ambientação e adaptação, 

que nem sempre ocorre em tempo hábil. Eles expuseram 

ainda a importância de se organizar atividades impressas e 

aulas mais interessantes e com qualidade de ensino, mas 

que o tempo se tornou ainda mais escasso na modalidade 

remota, e nem sempre este objetivo pode ser atingido. 

Muitos ainda reiteraram que passaram a sofrer mais com 

níveis de estresse e ansiedade, causados não apenas por 

todas as incertezas, mas também pela nova modalidade de 

ensino, em que as atividades são muitas e onde nem 

sempre o aluno corresponde às expectativas planejadas 

para as aulas. 

Em relação aos alunos podemos considerar que os 

mesmos estão bastante preocupados com a sua 
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aprendizagem neste momento de ensino remoto, mas que 

a desmotivação, principalmente pela falta de contato com 

professores e colegas, é um dos fatores que mais 

contribuem para que eles atuem numa escala menor do 

que o esperado, mesmo com a possibilidade de ter acesso 

virtual aos docentes, onde as novas tecnologias tanto 

podem auxiliar como atrapalhar nos processos 

educacionais. 

Considerando os pais ou responsáveis dos alunos, os 

maiores desafios envolveram o pleno acompanhamento 

dos estudantes, e também o processo de ajudá-los nas 

tarefas, fora o quesito de problemas de conexão e 

aparelhos, que dificultam o processo de ensino-

aprendizagem. Mas em contrapartida, os mesmos 

revelaram estar preocupados com o estudo e a 

aprendizagem dos estudantes sob sua tutela, e que embora 

o ensino remoto não seja o modelo ideal, ele está 

atendendo alguns parâmetros importantes, trazendo certos 

níveis de aprendizagem e também de satisfação. 

A pandemia da Covid-19 alterou muitas realidades 

pelo mundo, com interferências não apenas em nossa 

saúde física e mental, mas no nosso modo de viver, 

trabalhar, estudar, se relacionar, relaxar, dentre tantas 

outras modificações. A educação vem fazendo sua parte ao 

buscar se adaptar, e embora haja dificuldades, o ensino 

possibilitou que professores e alunos se conectassem de 

diversas formas, ainda que de maneira virtual. 

Ainda não temos ciência de todos os possíveis 

impactos deste distanciamento forçado da educação nos 

seus atores sociais, mas é certo que cada parte envolvida na 

comunidade escolar, buscou alternativas para que, mesmo 
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diante de ameaças constantes à nossa saúde física e mental, 

pudéssemos dar continuidade aos aspectos básicos da vida 

cotidiana, como os processos de ensinar e aprender. 
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CONSUMO E CUSTO DE VIDA EM 

COMODORO-MT: UMA PESQUISA FEITA COM 

ESTUDANTES DO 9ºANO DE UMA ESCOLA 

PÚBLICA 

 

Frederico Trindade Teófilo (SEDUC/MT)
29

 

Maria Valdenira Mota da Silva (SEDUC/MT)
30

 

 

A Matemática é a única linguagem que 

temos em comum com a natureza.  

Stephen Hawking 

 

Introdução 

 

Habitamos um município com pouco mais de 

20.000 habitantes e quando comparamos preços de alguns 

itens com os de outros municípios, é percebível o quanto 

pagamos caro em determinados produtos e serviços. É 

relevante tratar assuntos dessa natureza no contexto 

educacional, pois a educação financeira deve ser 

trabalhada na escola para o desenvolvimento da cidadania 

(BNCC, 2018).  

                                                 
29

 Mestre em Ensino de Física pela SBF/MNPEF/UNIR e graduado em Matemática 
pela UNIR. Professor da Educação Básica na E.E.Dona Rosa Frigger Piovezan em 
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São poucos os estudos sobre consumo e custo de 

vida considerando a relevância do tema; nas buscas 

realizadas sobre esta temática, a maioria das pesquisas 

tratam sobre o custo de vida das metrópoles. Diante disso, 

nós, professores de matemática da Escola Estadual Dona 

Rosa Frigger Piovezan no município de Comodoro-MT, 

lançamos a ideia de pesquisar entre os estudantes do 9º 

ano a referida temática, fazendo consequentemente uma 

análise dos resultados. A escolha desse ano/série se deu 

pelo fato de no ambiente do Ensino Fundamental ser o 

último ano desse segmento, e portanto, entende-se que os 

estudantes já têm maior maturidade para assimilar questões 

financeiras.  

Para a coleta de dados utilizamos o Google Forms 

com 17 perguntas, abertas e fechadas. Os dados recebidos 

geraram gráficos com percentuais, dos quais puderam ser 

inferidas algumas considerações. A pesquisa aqui 

apresentada não tratou de preços específicos de produtos, 

nem de itens de cesta básica, mas sim, de valores gerais 

com despesas mensais. 

Esta pesquisa tem como objetivo verificar o 

consumo e custo de vida das famílias dos estudantes do 9º 

ano de uma escola pública no município de Comodoro-

MT e, através desses dados propor uma discussão sobre 

educação financeira no ambiente escolar. Foi realizado um 

levantamento dos valores de diversas despesas mensais dos 

estudantes e suas famílias e comparar o valor das despesas 

com as das receitas anunciadas; 

Esta pesquisa teve caráter quali-quantitativo, visto 

que os dados foram coletados através de formulário do 

Google e, após isso, foram analisados e discutidos a partir 
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dos gráficos (percentuais), estudando-se os dados de todos 

os pesquisados e alguns casos individuais. Os resultados e 

discussões serão apresentados em duas sessões, 

primeiramente no geral e depois os casos individuais. 

Foi realizada com estudantes do 9ºAno A e B da 

Escola Estadual Dona Rosa Frigger Piovezan no município 

de Comodoro-MT. A pesquisa se deu na última semana do 

mês de abril de 2021. Ao todo, 37 pessoas responderam o 

formulário. Os estudantes foram orientados que o 

formulário deveria ser respondido junto aos seus 

responsáveis. Os casos individuais a serem tratados nesta 

pesquisa referem-se àqueles que merecem destaque por 

algum dado que exige uma análise mais acurada. 

Os sujeitos da pesquisa serão chamados de Pn, onde 

n é o número ordinal de quem respondeu o formulário. 

Cada questão do formulário gerou discussões e estas serão 

apresentadas primeiramente, seguidas de seus respectivos 

gráficos. 

 

Estudo sobre custo de vida: uma necessidade no ambiente 

escolar 

 

Comodoro é um município do oeste do estado de 

Mato Grosso, com uma população estimada em 21.008 

pessoas (2020), densidade demográfica de 0,98 hab/km² e 

com produto interno bruto - PIB per capita de 33.952,48 

(2018), (IBGE, 2021). Pode ser considerado um município 

em ascensão financeira, como mostra o quadro a seguir.  
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Fonte: IBGE (2021) 

  

 Informações dessa natureza suscitam a curiosidade 

sobre o consumo e custo de vida atual em nosso 

município. A escola é um ótimo ambiente tanto para 

coleta de dados quanto para discussão dessa temática. Ela 

tem o papel de promover discussões sobre vários assuntos 

pertinentes à cidadania e cabe aos professores de 

matemática atentarem-se às diversas possibilidades de se 

trabalhar com os estudantes o desenvolvimento dela. 

Dentre as várias propostas da Base Nacional Comum 

Curricular - BNCC, cabe destacar, em consonância com esta 

pesquisa o ―saber lidar com a informação‖, ―aplicar 

conhecimentos para resolver problemas‖, ―ter autonomia 

para tomar decisões‖, ―ser proativo para identificar os 

dados de uma situação e buscar soluções‖ (BRASIL, 2018, 

p.14). 

Fazer levantamento de dados sobre consumo e 

custo de vida dos estudantes colocam-os em alerta sobre o 

que estão consumindo, o que estão priorizando, se a renda 
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é compatível com o que gastam, sobre o que poderiam se 

desvencilhar, dentre outras questões.  

Bona (2019) define custo de vida como o montante 

de todas as despesas, variando de indivíduo para 

indivíduo, dadas suas condições, estilo de vida e renda, 

levando-se em conta os gastos fixos e os variáveis. 

Custo de vida é algo discutido no cotidiano, porém 

pouco estudado. Soares (2017, p.72) aponta que ―O poder 

aquisitivo das pessoas é definido tanto pelo preço dos 

produtos quanto pela renda do consumidor‖. O autor nos 

apresenta uma concepção interessante a respeito do custo 

de vida: 

[...] custo de vida é a soma dos preços pagos 

pelos diversos bens e serviços que são 

consumidos pelas pessoas. Estabelecendo 

parâmetros relacionados ao cálculo do custo 

de vida e a faixa de renda da população, 

pode-se comprovar o impacto de cada item, 

sendo este produto ou serviço, sobre os 

consumidores e sua determinada localização 

geográfica (SOARES, 2017, p.72). 

 

Levar os estudantes a refletirem sobre os gastos da 

família é uma iniciativa que permite desenvolver neles a 

criticidade diante de um cenário econômico tão desafiador 

neste ano de 2021, em que fomos afetados pela pandemia 

do COVID-19 e consequentemente pela alta taxa de 

desemprego. 

Conhecer o custo de vida para uma melhor 

organização financeira torna-se cada vez 

mais importante, tendo em vista as 

mudanças no atual contexto social. Os 

estudantes devem ter uma visão crítica da 
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sociedade, a fim de tornarem-se 

consumidores conscientes, sendo autônomos 

na escolha de um serviço ou produto (SILVA, 

2016, p.21). 

 

 O conhecimento sobre custo de vida possibilita aos 

estudantes ter uma visão sobre o gerenciamento do 

dinheiro, de forma a repensar seus gastos, elencando 

prioridades. 

 

Resultados e discussões 

 

Através da primeira pergunta da pesquisa, ―Quantas 

pessoas moram na sua casa, incluindo você?‖ é possível 

perceber que a maioria das famílias (45,9%) são 

constituídas de 4 pessoas, 27% de 5 pessoas e 21,6% de 3 

pessoas. Esses dados indicam um modelo atual de número 

predominante de pessoas que constituem uma família no 

município de Comodoro-MT, cabe ressaltar que não houve 

número maior que 5 integrantes nas famílias pesquisadas. 

Vale apontar, embora pequeno percentual (5,4%), que há 

famílias constituídas de apenas 2 pessoas. 
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Na segunda pergunta que trata sobre a quantidade 

de pessoas que contribuem com a renda familiar, verifica-se 

que pouco mais da metade dos pesquisados (51,4%) 

disseram que essa contribuição se dá por 2 pessoas, 

provavelmente o pai e a mãe; na sequência, outro dado 

expressivo é a contribuição familiar de apenas 1 pessoa 

(32,4% dos pesquisados). 

 

A renda familiar da maioria das famílias pesquisadas 

é de pouco mais de um salário mínimo (24,3%), seguidos 

do valor compreendido entre R$ 1501,00 e R$ 2000,00 

(18,9%), R$ 2501,00 e R$ 3000,00 (13,5%) e R$ 2001,00 

e 2500,00 (10,8%). Juntos, esses intervalos de renda 

perfazem 67,5% dos pesquisados com renda compreendia 

entre R$ 1000,00 e R$ 3000,00. Cabe ressaltar que 8,1% 

dos pesquisados tem renda inferior a R$ 1000,00. Por 

outro lado, temos a mesma porcentagem para um 

intervalo entre R$ 5501,00 e R$ 6000,00. Por meio do 

gráfico a seguir é possível verificar uma diversidade de 

rendas na amostra pesquisada. 
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A despesa com alimentação (compras em 

supermercado) é uma das grandes questões a serem 

discutidas, pois pode-se considerar o principal elemento de 

gastos em uma família. Mais da metade dos entrevistados 

(54,1%) responderam que a essa despesa está 

compreendida entre R$ 501,00 e R$ 1000,00. Mas vale 

pontuar que 16,2% gastam menos que R$ 500,00 com 

essa despesa e outros 13,5% gastam entre R$ 1001,00 e R$ 

1500,00. O gasto com supermercado, embora possa variar 

de um mês para outro, é considerado uma despesa fixa. 

 

 A despesa em padarias também foi levantada na 

pesquisa, pois trata-se de uma despesa que às vezes passa 



 

 
[ 265 ] 

despercebida.  Dos pesquisados, 67,5% gastam menos de 

R$ 50,00 em padarias e 18,9% gastam entre R$ 51,00 e R$ 

100,00.  

 

 Outra informação atípica levantada foi sobre o 

gasto com animais domésticos. Pela análise do gráfico a 

seguir nota-se que apenas 33,3% dos pesquisados não tem 

este tipo de despesa e 25% gastam menos de R$ 50,00 

com os pets e 22,2% gastam entre R$ 51,00 e R$ 100,00. 

 

 Na questão 7 ―Você paga aluguel, financiamento ou 

prestação de terreno? Se SIM, qual o valor mensal?‖ houve 

respostas diversas.  Dos pesquisados, 61,7% não têm 
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nenhuma dessas despesas, 14,7% afirmaram pagar aluguel. 

Houve respostas incompletas informando somente o valor 

da despesa e não sua natureza, o contrário também 

aconteceu, em que foi informada a despesa e não o valor 

dela, o que impossibilitou uma análise mais apurada. 

 Despesas com lojas de confecções, eletrodomésticos 

e materiais para construção também foram evidenciadas na 

pesquisa. A amostra mostrou-se bastante diversa neste 

aspecto, com destaque para o gasto entre R$ 51,00 e R$ 

150,00 (28,6%) e outros 14,3% que disseram não ter esse 

gasto. Este tipo de despesa pode ser caracterizado como 

gasto variável, devido a sua não periodicidade. 

 

 A despesa com energia elétrica é mais um gasto 

essencial nas residências e os resultados foram o seguinte: 

45,7% pagam entre R$ 101,00 e R$ 200,00, seguidos de 

22,9% que pagam entre R$ 51,00 e R$ 100,00 e 14,3% 

que pagam entre R$ 201,00 e R$ 300,00. Curiosamente, 

11,4% pagam abaixo de R$ 50,00. 
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 Na mesma linha da questão anterior, foi perguntado 

sobre o consumo de água e exatos 50% dos pesquisados 

disseram pagar entre R$ 51,00 e R$ 100,00, enquanto 

19,4% pagam entre R$ 101,00 e R$ 200,00, seguidos de 

16,7% que pagam abaixo de R$ 50,00. 

 

 Outra despesa essencial é o gás de cozinha e aqui, a 

maioria dos pesquisados (77,8%) pagam entre R$ 100,00 e 

R$ 150,00 mensalmente por esse produto, enquanto 

19,4% pagam abaixo de R$ 100,00. Evidentemente este 

último dado significa que uma carga de gás para estas 

famílias dura mais de um mês. 
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 Na pesquisa foi perguntado sobre o uso de internet 

e aqui temos dados interessantes: 37,1% não tem internet 

em casa e outros 37,1% pagam entre R$ 101,00 e R$ 

150,00. Outros 22,9% pagam menos de R$ 100,00 pelo 

uso desse produto. 37,1% representam um número 

expressivo na amostra, indicando que internet, apesar de 

ser um produto muito necessário na atualidade, ainda é 

um elemento considerado não essencial diante de tantas 

outras demandas. 

 

 Sobre despesa com recarga de celular é importante 

mencionar que 13,5% dos pesquisados não têm essa 
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despesa, provavelmente não tem o aparelho ou não fazem 

recarga há tempos. Outros 18,9% pagam a taxa mínima de 

R$ 10,00, seguidos de 24,3% que pagam R$ 15,00. 

Também há aqueles que pagam R$ 30,00 (13,5%) e 35,00 

(8,1%). 

 

 

 Foi perguntado também sobre o lazer dos 

comodorenses, e sobre esse aspecto é relevante mostrar 

que a maior porcentagem (35,1%) se refere aos que 

declararam não ter essa despesa. Na sequência, 32,4% 

disseram gastar menos de R$ 50,00 com esse tipo de 

despesa e outros 18,9% gastam entre R$ 51,00 e R$ 

100,00. Isto demonstra que parte dos comodorenses 

consideram o lazer como algo não prioritário. Mas vale 

destacar que uma parcela pequena (5,4%) gasta acima de 

R$ 300,00 com lazer. É pertinente comentar o que Pereira 

(2009, p.11) aponta sobre lazer: ―O direito ao lazer 

proporciona ao homem fazer uso de sua liberdade, de sua 

criatividade e relacionar-se com o outro. O lazer é o 

momento de prazer e ser do homem e por isto tem grande 
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importância‖. Colocar o lazer como algo desnecessário é 

algo a ser repensado e discutido. 

 

 Na questão 15 foi solicitado aos pesquisados que 

informassem alguma despesa que porventura não tivesse 

sido citada. As respostas foram as seguintes ―Farmácia 

150,00 reais‖, ―Fralda 60.00‖, ―Doenças minha mãe faz 

tratamento saúde‖, ―Farmácia, em média 150 reais 

mensais‖, ―Farmácia entre 80,00 e 100,00‖, ―Farmácia 

100,00 a 150,00‖, ―Remédio doença‖, ―Farmácia‖, 

―Farmácia 250.00‖, ―Farmácia 50 reais‖. Com esses dados 

foi possível verificar que o item ―Farmácia‖ foi citado com 

mais frequência, e é de fato uma despesa presente em 

muitas famílias. Trata-se também de uma despesa que às 

vezes passa despercebida, salvo exceções, devido a sua não 

periodicidade. 

 Foi perguntado sobre um valor ideal para que as 

famílias tivessem um mínimo de qualidade vida. Destes, 

28,6% consideraram que o valor de R$ 3000,00 é um 

bom valor de salário mínimo para atender às necessidades 

básicas de uma família, já 22,9% foram mais modestos e 
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atribuíram o valor de R$ 2000,00 para esse fim, 14,3% 

acham que o valor deve ser de R$ 4000,00, enquanto 

8,6% consideram que o valor ideal seria R$ 5000,00 e 

outros 8,6% acham que deveria ser R$ 6000,00. É 

importante ressaltar que possivelmente algumas respostas 

foram feitas no calor da pergunta, sem critérios baseados 

na realidade do consumo básico familiar. 

 

 Para finalizar a pesquisa foi perguntado se dentre as 

despesas elencadas havia alguma que poderia ser retirada. 

E surgiram as seguintes respostas: ―Sim, a de lanches, 

entradas em balneários‖, ―lanches‖, ―Sim, padaria e 

internet‖, ―contas em lojas‖, ―internet‖, ―padaria‖. Cinco 

pessoas responderam que nenhuma das despesas poderiam 

ser retiradas. Uma resposta interessante foi ―Economizar, 

não retirar‖. 

 

Dados específicos 

 

É interessante comentar que na residência de P1 

todos os 4 integrantes da família contribuem com a renda 

familiar. Isto também acontece nas famílias de P25 e de 

P26, ambas com 5 integrantes. 



 

 
[ 272 ] 

Dados de alguns pesquisados chamaram atenção 

pelo valor informado sobre a renda familiar ser menor do 

que o valor das despesas. Podemos visualizar esses dados 

no quadro a seguir: 

 

Pesquisados (Pn) Renda Informada (em R$) Gastos mensais (em R$) 

P5 Entre 1000 e 1500 Mais de 1800,00 

P8 Entre 1501 e 2000 Mais de 3000,00 

P9 Entre 1501 e 2000 Mais de 2000,00 

P10 Entre 1501 e 2000 Mais de 2000,00 

P13 Entre 4001 e 4500 Mais de 5600,00 

P17 Entre 1000 e 1500 Mais de 2200,00 

P22 Entre 1501 e 2000 Mais de 2400,00 

P30 Entre 1000 e 1500 Mais de 1600,00 

P35 Entre 1000 e 1500 Mais de 2000,00 

Fonte: próprios autores 

 

Os dados descritos na tabela acima indicam que 

muitas famílias gastam de forma não planejada, 

comprometendo a renda familiar.  

Na pergunta sobre quanto deveria ser a renda 

familiar, grande parte dos participantes da pesquisa 

sugeriram valores pouco acima de suas rendas atuais, 

exceto P6, P14, P15 e P20 que sugeriram valor inferior. 

Vários pesquisados sugeriram valores muito acima de suas 
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rendas, como P4, P5, P12, P16, P19, P21, P24, P27, P31, 

P34, P36 e P37. Reitera-se aqui que essas sugestões são, 

grosso modo, desprovidas de critérios. 

 

Considerações finais 

 

As respostas aos formulários foram bastante 

heterogêneas e as análises feitas neste trabalho não se 

esgotariam por aqui. Embora o espaço amostral foi 

limitado a estudantes do 9º ano e seus familiares, os dados 

coletados trouxeram informações importantes para traçar 

um perfil sobre consumo e custo de vida dos 

comodorenses. Todas as despesas tratadas nesta pesquisa 

têm a sua importância. 

Como já previsto, o gasto com supermercado foi o 

maior valor apresentado na pesquisa, enquanto o gasto 

com recarga de celular foi o menor. Despesas com 

medicamentos e até fraldas foram citadas pelos 

pesquisados. 

É preocupante o fato de vários pesquisados terem 

despesas maiores que suas receitas, isto indica uma falta de 

planejamento financeiro, o que pode gerar consequências 

como inadimplência, constrangimentos e até desgastes 

emocionais. 

É percebível a necessidade de se implementar nos 

planejamentos escolares noções de educação financeira, na 

perspectiva de educar os estudantes sobre como lidar com 

dinheiro, economia, poupança e investimento. Esse 

conhecimento pode ajudar as famílias em seu 

planejamento financeiro e em como gerenciar suas 

finanças. 
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As informações aqui tratadas podem suscitar outras 

pesquisas de semelhante teor, com questões mais 

específicas como tabelas de preços, custo de cesta básica, 

prioridades de consumo de produtos e serviços, análise de 

receitas e gastos, comparação do custo de vida entre 

municípios ou regiões diferentes, dentre outros itens. Seria 

interessante fazer uma pesquisa periódica sobre esta 

temática com intuito de averiguar o comportamento dos 

comodorenses sobre educação financeira. 
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DESAFIOS NAS PRÁTICAS 

DAS ARTES VISUAIS NO UNIVERSO ESCOLAR 

 

Clarice Freire Zuffo (FAVENI)
31
  

Rosângela Aparecida de Souza Reis (SEDUC/MT)
32

 

 

Não conheço melhor definição da 

palavra arte que esta: ―A arte é o 

homem acrescentado à natureza‖; à 

natureza, à realidade, à verdade, mas 

com um significado, com uma 

concepção, com um caráter, que o 

artista ressalta, e aos quais dá 

expressão, ―resgata‖, distingue, liberta, 

ilumina.  

VAN GOGH, 2002, pág. 43 

 

Apresentação 

 

A busca pela criatividade, tão usada no fazer 

artístico, também é importante para a ciência. Nesse 

espaço, é preciso entender que não estão de fora das 

experiências humanas as subjetividades, as emoções, as 

ideias, os desejos, os temores, posto que a relação dos 
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homens com o mundo está para além do conhecimento 

científico. Os caminhos, no entanto, são ensinados nos 

espaços escolares: a Arte como um instrumento de 

combate ao mundo, o qual se apresenta muitas vezes 

economicista demais e ausente de sensibilidades.  

Cabe mencionar que as mudanças metodológicas 

nos ensinamentos sobre as representações artísticas 

contribuíram para o avanço de um processo educacional 

mais humano, norteado pelas propostas dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs), que direcionam o ensino 

das modalidades artísticas. Mas as discussões não 

discorrem, pontualmente, sobre todas as práticas, mas sim 

no trabalho do professor, o que pode ser visto nas normas 

do Ministério da Educação e Cultura (MEC) e na efetivação 

dessas propostas da instituição para as práticas da grade 

curricular de Arte, a qual necessita de espaços para efetuar 

as aulas práticas aludidas nos PCNs. 

Essa situação está presente nas escolas públicas 

brasileiras, o que limita os planejamentos do ensino-

aprendizagem do professor que segue os orientativos 

metodológicos da BNCC (Base Nacional Comum 

Curricular), tendo em vista que ―[...] a Arte no ensino 

tradicional era de forma fragmentada, sem relação alguma 

com a prática e a teoria, sendo os trabalhos artísticos 

reprodução de obras, através de cópias e imitações, 

valorizando somente a técnica‖ (LIS, 2008, p. 3). 

Nos dias atuais, as habilidades técnicas seguem 

paralelas às liberdades de criações, mesmo nas atividades 

direcionadas para as práticas de reciclagens – ―reciclarte‖ – 

e artesanatos. Contudo, algumas escolas avançam para o 

universo das comunicações, por exemplo: a banda de 
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música (fanfarras). Não obstante, falta muitas vezes a 

presença de uma rádio para que os discentes possam 

realizar um podcast, aulas de canto, ambientes para dança, 

atividades que fomentem as Artes Plásticas e gráficas, 

cinema, fotografia, salas de reciclagem, algo nesse sentido 

que promova a interação com a comunidade escolar. Para 

Cunha e Fischer (2009, p. 2029): ―É por meio da poesia, 

da música, dos gestos e imagens que as Artes contam a 

história de um determinado povo, suas crenças e 

costumes‖. 

 As diversidades e as pluralidades culturais são as 

terminologias que dominam os espaços escolares, assim 

como a prática do reciclar presente na arte pedagógica, que 

é quando há o (re) aproveitamento de objetos usados e 

jogados, os quais são acumulados com muita rapidez e 

aumentam a poluição do meio ambiente. Em uma sociedade 

em que o lixo é um grande problema, o ―reciclarte‖ é bem-

vindo. 

 Por isso, para compreender a arte a partir desse 

contexto de reciclagens, elenca-se, nesta pesquisa, os artistas 

plásticos Jac Leirner, Cildo Meireles, Hélio Oiticica e Vick 

Muniz, brasileiros conhecidos internacionalmente pelas 

qualidades e características peculiares para criar, projetar e 

desenvolver suas obras. Também pode-se citar os trabalhos 

da Jacqueline (Jac) Leirner que servem de impulso aos 

profissionais na escola, haja vista que ela aproveita 

elementos comuns em suas obras e coleta objetos banais do 

consumo diário das pessoas para desenvolver, a partir deles, 

um novo significado. Ela volta-se à realização de obras em 

que explora a variedade de formas e cores dos materiais, 
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incorporando, assim, questões relacionadas à linearidade e à 

horizontalidade.  

Desse modo, o ensino de Arte perpassa por algumas 

indagações e interlocuções com outras áreas do saber, em 

especial nas discussões da historiadora 

brasileira Sandra Jatahy Pesavento
33

 que, dentre as várias 

publicações, a primeira é a rediscussão do conceito de 

representação. Situa-se como uma proposta para o professor 

os estudos da Pesavento (2005), pois ela aborda as práticas 

culturais presentes nas diversidades do sistema educacional. 

A autora defende que expressar alguma coisa que se coloca 

no lugar do referente introduz a noção de simbólico e do 

sentido dentro da cultura. Como ela mesma afirma, é 

reconhecer, em todas as épocas, a permanência dos 

sentimentos, do sensível, daquilo que não é apreendido 

unicamente pelo racional, mas sim as sensibilidades. 

Ao internalizar cognitivamente os conhecimentos, o 

homem passa a sonhar em transformar o mundo. Para isso, 

é necessário pensar e estimular as habilidades de raciocinar, 

julgar e instigar a reflexão, que didaticamente propõe o 

professor aos alunos. Mesmo diante de dilemas e obstáculos 

da vida cotidiana, a arte sempre esteve presente desde as 

mais antigas civilizações, nas quais os homens da pré-história 

nas cavernas praticavam desenhos rupestres como forma de 

comunicação. 

 

 

 

                                                 
33

 Historiadora brasileira, falecida em 2009, Sandra Jatahy Pesavento foi figura de 
relevo na vida intelectual do Rio Grande do Sul e referência nacional no campo da 
História da Cultura. 
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O fazer artes é histórico 

 

Através da capacidade de evoluir que a humanidade 

conquistou os avanços, seja na economia, na política, nas 

tecnologias, seja nos meios sociais e no fazer científico, ao 

criar e transformar matérias-primas em artefatos de extrema 

importância para o viver em sociedade. O percurso sócio-

histórico do homem é uma trajetória de muitas lutas e o 

professor está inserido neste processo. O profissional das 

artes pode perfeitamente, por intermédio dos 

conhecimentos, capturar a vida no tempo, trabalhar com 

experiências individuais e coletivas; reconstruir formas de 

ensinamentos na sociedade; perceber como pensam, sentem 

e se colocam diante do mundo em um ―contexto cultural e 

temporal específico‖, como afirma Sandra Pesavento 

(2005). 

Nessas temporalidades históricas, têm-se os primeiros 

registros das atividades dos homens da Pré História – os 

desenhos rupestres –, as representações realizadas com 

propósitos comunicativos, expressam ideias, emoções ou 

formas de ver o mundo antes mesmo da escrita, sendo uma 

importante fonte de informação que nos relata sobre o 

momento e os costumes de alguns grupos humanos no 

tempo e espaço. A arte rupestre é compreendida como o 

amplo conjunto de desenhos, pinturas e inscrições realizadas 

pelo homem e, geralmente, esse tipo de manifestação 

artística aparece no interior de cavernas e em outras 

superfícies rochosas, e, em geral, as temáticas são de feições 

naturalistas, onde há a presença de pessoas e animais. As 

imagens rupestres feitas pelos primatas são desenhadas de 

forma isolada ou no momento em que realizam algum tipo 
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de ação coletiva, como a caça. São registros do cotidiano, o 

viver diante dos animais, a predominância daqueles que 

serviam como alimentos ou os que os atacam em algum 

espaço habitado. Os primatas, por meio dos seus desenhos 

rupestres, representavam algo dotado de um lugar e seus 

sentidos. Para alguns estudiosos, o desenvolvimento e 

controle desses elementos naturais permitiu a segurança 

necessária para o posterior surgimento de processos de 

comunicações mais complexos, como a oralidade e a escrita. 

 O outro período foi o da Arte da Antiguidade, época 

das primeiras cidades e a invenção da escrita. Presente em 

várias culturas, ela é dividida principalmente em arte da 

Mesopotâmia, do Egito, da Grécia e a de Roma. É uma época 

expressiva e representa as diversas manifestações artísticas, 

seja na pintura, escultura, arquitetura, artesanato, literatura, 

arte decorativa, Artes Cênicas e muitas outras ligadas à 

religiosidade, no estilo colorido, nos formatos e nas 

modelagens seguidos por todos os artistas da época, com 

perfeição e harmonia, como os gregos antigos souberam 

retratar, por exemplo. 

Na Renascença, que foi a passagem da arte da Idade 

Média para a Era Moderna da história, houve um momento 

de transição, das mudanças nas práticas culturais do mundo. 

O fazer artístico sofre uma influência direta da arte romana e 

da Igreja Católica, já que o cristianismo era a religião oficial 

do Império Romano. Nesse período, as formas clássicas são 

usadas para interpretar as doutrinas através dos dogmas 

religiosos, porém houve também uma multiplicidade de 

escolas regionais, criando formas de arte diversas, em especial 

a arte Celta, Românica e Gótica. Todavia, a Arte da Idade 

Moderna, devido à expansão cultural na Europa, faz com que 
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as representações religiosas dessem lugar para a concepção 

cientifica do homem e do universo. 

 O ser humano finalmente adentra ao 

antropocentrismo e, ao desbravar o mundo, conquista e 

domina novos espaços geográficos que se expandiam para 

além-mar, fora do alcance da Europa, através das Grandes 

Navegações. E, com a ―descoberta‖ da América e dos povos 

indígenas, o europeu viu-se diante do novo, estando alheio 

aos seus costumes. Muitos territórios são desbravados 

mediante às explorações dos povos indígenas, dos minérios 

e de outras riquezas naturais. Todos esses acontecimentos 

impulsionam a arte greco-romana; o Renascentismo, o 

Maneirismo, o Barroco e o Rococó que se destacam no 

período. É, sem dúvida, a época de significativos marcos 

históricos, como as revoluções na Europa: a Industrial, a 

burguesa e a francesa. Assim, em meio a tantas mudanças, 

novos horizontes se abrem para os homens.  

 Para tanto, com a consolidação do capitalismo na 

Idade Contemporânea, com início em 1850 e que 

permanece até os dias atuais, surgiu um período marcado 

pelas revoluções, o que fomenta as lutas de classes, sendo o 

tempo de novas criações registradas na História da Arte. 

Pode-se dizer que o imaginário dominou o fazer artístico do 

ser humano, constituindo-se como um conjunto de ideias e 

ícones que surgem no coletivo ou individual e atribuem 

sentidos ao mundo. O homem percebeu que pode ser o 

autor da história. É a hora do Realismo, Impressionismo, 

Simbolismo, Expressionismo, Cubismo, Futurismo, entre 

outros registros de um tempo da arte. O momento do 

Iluminismo – Era das Luzes – o expansionismo cultural, das 

revoluções, da educação e da Arte.  
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Também foi o momento do pioneirismo dos 

aventureiros e representantes da Coroa portuguesa que 

chegaram às terras coloniais. Assim, registra-se a presença 

dos artistas viajantes nas Expedições Científicas do século 

XIX. São os exploradores de territórios e cientistas que nas 

viagens traziam regras e normas da Europa, mas não eram 

missões neutras, pois favoreciam determinados grupos tanto 

da Espanha quanto de Portugal.  

As expedições de vários países que ―visitaram‖ a 

colônia Brasil contribuíram para a efetivação da colonização 

dos espaços e dos nativos da terra. Inclusive, através da arte 

religiosa, uma didática muito utilizada pelos padres Jesuítas 

dentro das Missões. Mas, o viver nas aldeias, o novo 

―social‖ são fatores nos quais se extrapolam as normas e a 

concentração de poder, pois os jovens europeus cantam 

pelas aldeias e atraem os nativos, e, dessa maneira, a língua 

através dos cânticos religiosos tanto no dialeto local, como 

na dos europeus, são inseridas nos territórios. O idioma 

deixa de ser uma barreira de convivência depois de bem 

estabelecidas essas estratégias de aproximação com os 

indígenas e a comunicação cotidiana facilita o trabalho de 

evangelização planejada desde a chegada dos primeiros 

jesuítas no Brasil em 1549. 

Para tanto, em San Matias, município boliviano que faz 

fronteira com o Brasil, vizinho a cidade de Cáceres em Mato 

Grosso, próximo ao município de Comodoro, é possível 

visitar as missões jesuíticas onde há vários instrumentos 

musicais do século XVIII, como também observar a 

arquitetura nos espaços e a arte barroca indígena construída 

após os jesuítas espanhóis serem expulsos das colônias tanto 

portuguesas quanto espanholas; assim, os ameríndios 
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realizaram sozinhos as obras artísticas, misturando suas 

subjetividades e os ensinamentos jesuíticos em cada 

produção artística. Esses espaços históricos são testemunhos 

das origens da arte no Brasil. Neste sentido, os desafios 

teóricos, metodológicos para analisar os patrimônios 

históricos necessitam de muita sensibilidade, seja por aqueles 

que são leigos no universo das artes ou por artistas, e até 

mesmo para os historiadores, porque esses lugares colocam 

em cena novas questões nessa dinâmica que é o trabalho do 

artista/professor, a quem é entregue a missão de inserir nos 

espaços escolares a base para saber apreciar a arte.  

 

No Currículo das Artes Visuais: ―formação artística e 

estética‖ 

 

As transformações no mundo ocorrem 

constantemente. É nesse cenário que está o estudo das artes 

e os ensinamentos dos seus profissionais que buscam 

conscientizar os alunos de que são sujeitos capacitados de 

construir a sua própria história e obras, capazes de lidar com 

conceitos, argumentos e especificidades da disciplina de Arte 

na educação. Para Cunha e Fischer: ―a Arte, na escola, deve 

ser elemento propulsor da aprendizagem, permitindo que os 

estudantes vivenciem múltiplas experiências artístico-culturais 

expressivas, necessárias para o desenvolvimento da 

autonomia, da cultura e do conhecimento sensível‖. (2009, 

p. 2029). 

  Artes Visuais como ―elemento propulsor‖ é a forma 

que mais abrange as atividades educativas, com o foco em 

técnicas e habilidades para todos e independentes de classe 

social, o que parece inatingível é hoje mais acessível, 
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conforme cantou Toquinho: ―é fácil desenhar um castelo / 

[...] numa folha qualquer eu desenho um sol / amarelo / 

[...] de uma América a outra consigo passar num segundo / 

giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo‖ 

34
. Então, o fazer arte está nas escolas públicas e todos 

podem ter acesso ao lápis e ao compasso e desenhar a sua 

―Aquarela‖. Nesse sentido, Barbosa (2007) afirma que a 

Arte facilita o desenvolvimento psicomotor porque, 

 

Arte não é apenas básico, mas fundamental na 

educação de um país que se desenvolve. Arte 

não é enfeite. Arte é cognição, é profissão, é 

uma forma diferente da palavra para 

interpretar o mundo, a realidade, o 

imaginário, e é conteúdo [...] arte representa o 

melhor trabalho do ser humano. (BARBOSA, 

2007, p. 4). 

 

As escolas ―enfeitam‖ nas comemorações de acordo 

com as temáticas festivas, mas não se pode esquecer de 

explicar para os discentes os significados da produção. Assim 

como há a interação da arte musical nos espaços escolares, 

há também as linguagens do grafite, do estêncil, dos 

suportes gráficos e artísticos, meios de expressão e 

comunicação que certamente podem ser para todos os 

alunos. E, em muitos momentos, o professor de artes se 

concentra nas teorias, esquece-se de explicitar a relação e as 

experiências do fazer artístico nas escolas, que impulsionam 

o aluno a criar. Segundo Cunha e Fischer: ―É por meio da 

                                                 
34 Música Aquarela, compositores: Toquinho, Vinicius de Moraes, Maurizio Fabrizio. 
Em 1983, o cantor e compositor Toquinho lançou a música que se tornou uma espécie 
de “hino não oficial da infância”. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1ISCS_pt-PTBR954BR954&q=Toquinho&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MMwptMxLX8TKEZJfWJqZl5EPAPxSc14ZAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwilybWYjaHxAhX2qpUCHZPhAWkQvBsoADAGegQIBRAC
https://www.google.com/search?rlz=1C1ISCS_pt-PTBR954BR954&q=Vinicius+de+Moraes&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MCouKC9cxCoUlpmXmZxZWqyQkqrgm1-UmFoMAI68IooiAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwilybWYjaHxAhX2qpUCHZPhAWkQvBsoATAGegQIBRAD
https://www.google.com/search?rlz=1C1ISCS_pt-PTBR954BR954&q=Maurizio+Fabrizio&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MK7IM87OXcQq6JtYWpRZlZmv4JaYBGYAAPDNsHYiAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwilybWYjaHxAhX2qpUCHZPhAWkQvBsoAjAGegQIBRAE
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poesia, da música, dos gestos e imagens que as artes contam 

a história de um determinado povo, suas crenças e 

costumes‖. (2009, p. 2029). 

As metodologias para as Artes Visuais são 

interdisciplinares e devem levar os alunos a pensar 

criticamente, e não pode haver retrocessos, pois em 1971 

ficou registrada na grade escolar a disciplina denominada 

―Educação Artística‖ cujas atividades eram voltadas somente 

para trabalhos de artes manuais, como o uso da pirografia, 

cerâmicas, além de incluírem a matéria ―práticas do lar‖ para 

aperfeiçoar as habilidades com instalações domésticas e 

culinárias. Houve avanços desde então. Contudo, talvez 

deste momento histórico nasceu a ideia do curso de 

graduação que temos hoje: gastronomia. E, então, o 

Decreto da Coleção de Leis do Brasil de 1971: 

 

[...] Lei  nº  5.692/71, LDBE/71 - Lei nº 5.692 

de 11 de Agosto de 1971 no ―Art. 7º. Será 

obrigatória a inclusão de Educação Moral e 

Cívica, Educação Física, Educação Artística e 

Programas de Saúde nos currículos plenos dos 

estabelecimentos de lº e 2º graus, observado 

quanto à primeira o disposto no Decreto-Lei n. 

369, de 12 de setembro de 1969. (BRASIL, 

1971, p. 59, grifo nosso) 

 

Todavia, em 1996, novas metodologias surgiram e a 

disciplina de ―Educação Moral e Cívica e Educação Artística‖ 

é excluída da grade curricular porque passa a não fazer mais 

sentido para o novo contexto social. Por isso a 

nomenclatura passa a ser ―Artes Visuais‖, determinada na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96), 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/128525/LDBE71-Lei-n-5.692-de-11-de-Agosto-de-1971#art-7
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/128525/LDBE71-Lei-n-5.692-de-11-de-Agosto-de-1971#art-7
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que prevê que as artes se tornem obrigatórias na educação 

básica: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 

Médio, estabelecendo a obrigatoriedade da arte, ficou 

determinado no documento: ―[...]: Cap. II Art. 26, § 2° - O 

ensino da arte constituirá componente curricular 

obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de 

forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos‖. 

E, os Parâmetros Curriculares Nacionais enfatizam ―a 

formação do cidadão‖:  

 

O ensino e a aprendizagem de conteúdos que 

colaboram para a formação do cidadão, 

buscando que o aluno adquira um 

conhecimento com o qual saiba situar a 

produção de arte. Para a seleção e a 

organização de conteúdos gerais de arte foram 

estabelecidos critérios, que serão retomados na 

elaboração dos conteúdos de Artes Visuais, 

Música, Teatro e Dança e, no conjunto, 

procuram promover a formação artística e 

estética do aluno e a sua participação na 

sociedade. (BRASIL, 1998, p. 44) 

 

Os objetivos evidenciados são a ―formação artística e 

estética do aluno‖ e a interação social, pois, no transcorrer 

do ensino, espera-se que os alunos, progressivamente, 

adquiram competências cognitivas e ao longo dos períodos 

escolares possam,  

 

Experimentar e explorar as possibilidades de 

cada linguagem artística; compreender e 

utilizar a arte como linguagem, mantendo uma 

atitude de busca pessoal e/ou coletiva, 

articulando a percepção, a imaginação, a 
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emoção, a investigação, a sensibilidade e a 

reflexão ao realizar e fruir produções artísticas; 

experimentar e conhecer materiais, 

instrumentos e procedimentos artísticos 

diversos em arte (Artes Visuais, Dança, Música, 

Teatro). (BRASIL, 1998, p. 42) 

 

Nas determinações dos PCNs de 1996: ―conhecer 

materiais, instrumentos e procedimentos artísticos‖ assevera-

se que as ferramentas e técnicas sejam manuseadas com 

habilidades para que os conhecimentos se configurem uma 

mediação entre o sujeito e o objeto, ou seja, entre as 

paisagens naturais e o social. Ainda, para trabalhar com a 

disciplina de Arte são necessários conhecimentos e 

planejamentos por parte do professor, mesmo com poucos 

espaços precisa haver objetivos claros, conteúdo e métodos 

que favoreçam os referenciais do aluno para que ele 

aprenda a valorizar a disciplina de Arte no contexto escolar.  

 

Eixos articuladores das artes: o produzir, o apreciar e o 

contextualizar 

 

 A escola, assim como a sociedade de modo geral, 

trabalha sob os ideais do sistema capitalista, o que acaba por 

promover o tecnicismo e a apropriação de normas 

necessárias para se sobreviver. Na ausência do ócio, reserva-

se pouco tempo para o processo criativo, isto é, os 

momentos em que no labor da vida afloram sensibilidades 

para o desenvolvimento artístico. No entanto, os 

planejamentos escolares, nas escolhas dos materiais 

didáticos, dos métodos e metodologias para o ensino da 

arte e referentes às teorias e às práticas dentro da escola, são 
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guiados pela BNCC (Base Nacional Comum Curricular). Para 

tanto, ao ensinar artes, o professor elabora o entendimento 

do contexto social dos alunos, principalmente os problemas 

do país para que possam, através da arte, aprender a 

protestar, ou mesmo reivindicar direitos. Segundo Ana 

Barbosa, as ―modalidades artísticas têm a sua 

particularidade‖, pois,  

 

As artes visuais, além das formas tradicionais 

— pintura, escultura, desenho, gravura, 

arquitetura, objetos, cerâmica, cestaria, entalhe 

—, incluem outras modalidades que resultam 

dos avanços tecnológicos e transformações 

estéticas do século XX: fotografia, moda, artes 

gráficas, cinema, televisão, vídeo, computação, 

performance, holografia, desenho industrial, 

arte em computador. Cada uma dessas 

modalidades artísticas tem a sua 

particularidade e é utilizada em várias 

possibilidades de combinações entre elas, por 

intermédio das quais os alunos podem 

expressar-se e comunicar-se entre si e com 

outras pessoas de diferentes maneiras. 

(BARBOSA, 2007, p. 42) 

 

 

É fato que as ―combinações‖ entre as diferentes 

atividades artísticas são possíveis e não são descartadas, 

mesmo quando se trata de uma arte mais pedagógica ou dos 

artistas profissionais. Todavia, com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, o conjunto de conteúdos está 

articulado dentro do processo de ensino e aprendizagem e 

explicitado por intermédio de ações em três eixos 
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norteadores: produzir, apreciar e contextualizar que estão 

assim definidas: 

O produzir é o primeiro passo, e refere-se ao fazer 

artístico – expressão, construção, representação – ao 

conjunto de informações a ele relacionadas, no âmbito do 

produzir do aluno e do desenvolvimento de seu percurso de 

criação. O ato de construir realiza-se por meio da 

experimentação, uso das linguagens artísticas e nos apresenta 

um horizonte de possibilidades, desafios teóricos e 

metodológicos. As sensibilidades são importantes e põem 

em cena novas questões na produção artística. 

 O Apreciar refere-se ao âmbito da recepção, 

percepção para decodificar, interpretar e o fruir da arte e do 

universo a ela relacionado. A ação de apreciar abrange a 

produção artística do aluno e a de seus colegas, a produção 

histórico-social em sua diversidade, a identificação de 

qualidades estéticas e significados artísticos no cotidiano, nas 

mídias, na indústria cultural, nas práticas populares, no meio 

ambiente. Abrange o pensamento sistemático, dinâmico e 

abre-nos a novas reflexões e planos de leitura sobre a 

realidade e a produção científica. 

Assim, o Contextualizar é situar o conhecimento do 

próprio trabalho artístico, dos colegas e da arte como 

produto social e histórico, o que desvela a existência de 

múltiplas culturas e subjetividades. É a aventura do 

conhecimento que, com as tecnologias do século XXI, 

aprimoram e inspiram-nos a percorrer outras veredas no 

pensar e fazer Arte. Tendo em conta os três eixos como 

articuladores do processo de ensino e aprendizagem, 

acredita-se que para a seleção e a organização dos 
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conteúdos gerais de Artes Visuais, Música, Teatro e dança 

por ciclo é preciso considerar os seguintes critérios:  

 

Conteúdos que favoreçam a compreensão da 

arte como cultura, do artista como ser social e 

dos alunos como produtores e apreciadores; 

conteúdos que valorizem as manifestações 

artísticas de povos e culturas de diferentes 

épocas e locais, incluindo a 

contemporaneidade e a arte brasileira; 

conteúdos que possibilitem que os três eixos 

da aprendizagem possam ser realizados com 

grau crescente de elaboração e 

aprofundamento. (BRASIL, 1998, p. 51) 

 

A Arte está sempre em movimento e presente nas 

manifestações de protestos, conforme explicitado na 

citação em que são os ―alunos produtores e apreciadores‖ 

em diferentes épocas, isso é parte importante na 

construção da cidadania do indivíduo. Por sua vez, a 

escola enquanto instituição, orientadora e mediadora do 

conhecimento, tem papel fundamental no processo de 

formação ―integral‖ do aluno. César Coll, na obra 

Desenvolvimento psicológico e educação, afirmou que ao 

tratar de ―comportamento humano em situações 

educacionais: [...] As relações entre a psicologia e a 

psicologia da educação não são, portanto, de dependência 

nem unilaterais, mas de interdependência e bidirecionais‖. 

(COLL, 2007, p. 31). 

Nessa ação, o indivíduo constrói novas estruturas 

mentais, estabelece condições e capacidades próprias para 

que, ―[...] interprete-os na apreciação e contextualize-os 

culturalmente; construir uma relação de autoconfiança com 
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a produção artística pessoal e conhecimento estético, 

respeitando a própria produção e a dos colegas.‖ (BRASIL, 

1998, p. 42). Dessa forma, é fundamental que o professor 

tenha uma prática pedagógica que estimule o potencial dos 

educandos e incentive-os a elaborar e reelaborar suas 

próprias ideias criativas levando-os a mudanças significativas, 

um novo olhar sobre o mundo. Conforme,  

 

[...] sabendo receber e elaborar críticas; 

identificar, relacionar e compreender a arte 

como fato histórico contextualizado nas 

diversas culturas, conhecendo, respeitando e 

podendo observar as produções presentes no 

entorno, assim como as demais do patrimônio 

cultural e do universo natural, identificando a 

existência de diferenças nos padrões artísticos e 

estéticos de diferentes grupos culturais; 

observar as relações entre a arte e a realidade, 

refletindo, investigando, indagando, com 

interesse e curiosidade [...]. (BRASIL, 1998, p. 

42) 

 

Na busca do ―contextualizar‖, o aluno identifica a 

existência de diferentes padrões artísticos e estéticos de 

vários grupos culturais e apreende os fatos históricos. 

Entende-se que o estudante, como um produtor de cultura, 

está em formação e a escola deve incorporar o universo do 

jovem, trabalhar seus valores estéticos, escolhas artísticas e 

padrões visuais. Não se pode imaginar uma escola que 

mantenha propostas educativas em que o universo cultural 

do aluno fique fora da sala de aula, é preciso construir a sua 

realidade com liberdade de se expressar o seu potencial 

humano em que as pluralidades culturais sejam elementos 
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para criatividades e aproximações daqueles que fazem parte 

desta vida e a arte seja sempre um elo de união. 

 A liberdade pessoal através da arte em uma sociedade 

que vive no conflito entre o utilitarismo/ócio criativo, a 

dúvida do labor ou trabalho, estabeleceu uma confusão no 

cotidiano do homem do século XXI, que erroneamente faz 

separações entre sensibilidades e o conhecimento intelectual. 

A ciência muitas vezes se deixa engolir pela necessária 

objetividade em busca da verdade e as subjetividades são 

deixadas de lado, com a ideia que as emoções podem 

atrapalhar o desenvolvimento científico.  

 

―Reciclarte‖: o lixo a arte e o meio ambiente 

 

 Os ensinos também devem ter propostas de 

orientações para os jovens ampliarem seu repertório estético 

e que os ajudem a posicionarem-se criticamente sobre 

questões da vida artística enquanto cidadãos. O professor, 

nas aulas de Artes Visuais ensinam a ler as artes, e para 

Barbosa: ―Temos que alfabetizar para a leitura da imagem 

[...] das obras de artes plásticas preparando a criança para a 

decodificação da gramática visual, da fixa e, através da 

leitura do cinema e da televisão [...] aprender a gramática 

da imagem em movimento‖. (BARBOSA, 2007, p. 34). 

Ainda conforme Barbosa, cabe ao professor orientar 

esse percurso de forma intencional, oferecendo propostas e 

experiências variadas, seja cinema, vídeos, teatros entre 

outras, pois o mundo é repleto de reprodução e significados 

que possibilitam grandes descobertas. Para a autora:  
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A metodologia de análise é de escolha do 

professor, o importante é que obras de arte 

sejam analisadas para que se aprenda a ler a 

imagem e avaliá-la; essa leitura é enriquecida 

pela informação histórica e ambas partem ou 

desembocam no fazer artístico. (BARBOSA, 

2007, p. 37) 

 

A leitura das imagens é fundamental diante de uma 

obra de arte, seja o estilo que for, conforme defende, ―o 

grande desafio no ensino é, então, encontrar as estratégias 

que permitam ao aluno operar reflexivamente na direção da 

apropriação do conhecimento‖. (TACCA, 2006, p. 61). E para 

que isso aconteça, o professor precisa (re) organizar e 

coordenar seus conhecimentos. Nesse processo de reflexão, 

característico do senso criativo e crítico do aluno, partindo da 

realidade do próprio aluno e da sociedade e cultura no qual 

está inserido, o educador pode perceber vários aspectos como 

emocional e até mesmo situações familiares, respeitando sua 

capacidade e individualidade. 

 O Brasil sempre incentivou o universo artístico, por 

isso, em 17 de dezembro de 1877 foi fundada a Academia 

de Belas Artes da Bahia
35

, outro grande passo para o país no 

mundo das artes e, com o passar do tempo, em 1968, o 

                                                 
35

 A Escola de Belas Artes oferece quatro cursos de graduação. São três bacharelados –
 Artes Plásticas, Design e Superior em Decoração – e uma licenciatura em Desenho e 
Plástica. Atende alunos de pós-graduação nos cursos de Mestrado, Doutorado e 
Especialização em Arte Educação. Localizada no Câmpus da Canela, tem sede com 
casarão do século XIX, [...] pavilhões de aulas, laboratórios e áreas do entorno. Foi 
tombada pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia por meio da Lei nº 
8.895 de 16 de dezembro de 2003 e pelo Decreto de Tombamento nº 8722, de 05 de 
novembro de 2003, quando a EBA passa a ser considerado Patrimônio Cultural da 
Bahia. 
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Departamento de História implantou o primeiro curso de 

pós-graduação em História da Arte do país e Pós-Graduação 

em Artes Visuais, portanto, neste curso inovador foi um 

grande avanço no sentido de melhor qualificar os 

professores. As aberturas de novas qualificações é a ousadia 

do conhecimento em Arte no Brasil do século XXI, 

inspirando os profissionais da área a percorrer outros 

caminhos, realizar projetos de criação com a arte e se 

qualificar para, 

   

[...] compreender diferentes funções da arte, 

do trabalho e da produção dos artistas; 

identificar, investigar e organizar informações 

sobre a arte [...] variedade dos produtos 

artísticos e concepções estéticas presentes na 

história das diferentes culturas e etnias [...]‖. 

(BRASIL, 1998, p. 42).  

 

As diversidades, a aculturação com os nativos da terra 

– os indígenas – depois com os negros, obrigados a 

deixarem suas histórias ao serem arrancados da África, 

formaram processos registrados na arte e o professor/artista 

tem a meta, em suas aulas, do entendimento das artes das 

―culturas e etnias‖. Os avanços, nesses aspectos, são 

constantes e há os profissionais que elaboram atividades a 

partir de critérios diversos, complexos como o das artes 

plásticas na utilização do reciclado e apresentam com o grau 

de significados e em cada produção os desafios no fazer e 

interpretar com sensibilidade o universo das artes visuais, 

para que os problemas sociais estejam sempre em pauta. A 

proposta de reciclagem desperta a atenção para criá-lo e 

inseri-lo na arte contemporânea. Algumas criações de artistas 
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plásticos, que trabalham com material reutilizável, mostram 

que é possível o fazer artístico através de materiais 

inusitados, no caso o ―lixo‖ e o reaproveitamento que é 

uma solução para diminuir a quantidade de resíduos sólidos 

no planeta e reduzir a poluição no meio ambiente. 

Nesse sentido, a arte sempre esteve presente em 

temas sociais, econômicos e, principalmente, políticos. A 

lista dos nomes desses artistas respeitáveis no universo das 

artes é extensa, seus trabalhos, cuja produção se sobressai 

pelo caráter experimental e inovador, é reconhecido no 

mundo. Entre tantos estão: Cildo Meireles, Hélio Oiticica, 

Vicente José de Oliveira, conhecido pelo nome artístico Vik 

Muniz, entre outros. Esses representantes da arte 

contemporânea têm seus trabalhos consagrados, são 

inspirações no universo social e na mente dos professores no 

momento de criar e transformar ambientes ausentes de arte 

em verdadeiros santuários artísticos. A fotografia, tão 

utilizada pelos artistas e presente no cotidiano dos alunos, 

também se torna verdadeira obra nas mãos dos artistas. 

Alguns elaboram imagens apreciadas pelos meios de 

comunicação e nos produtos comercializados no país, 

inspiram-se em clássicos da pintura, como Leonardo da 

Vinci, Claude Monet, Albert Dürer, Gerhard Richter, Andy 

Warhol, entre outros, e realizam reinterpretações muito 

originais cujo fruto dos trabalhos surpreende o público e a 

crítica especializada. 

Os artistas mencionados possuem peculiaridades bem 

comuns, principalmente quando se trata do uso de matéria-

prima para confecção de suas obras com uma visão 

moderna. Todos esses artistas trazem em suas obras não 

apenas uma função artística, mas social, política e também 
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ambiental, pois utilizam suas criações para despertar no 

apreciador questionamentos, reflexões sobre a postura do 

homem em relação à natureza.  

A arte contemporânea dá possibilidades de produções 

artísticas utilizarem vários tipos de materiais, alguns 

inusitados que muitas vezes vão para o lixo. O ensino-

aprendizagem em arte torna-se mais eficiente quando usa de 

estratégias e propostas no ensinar que se adequam às 

necessidades de conhecimento dos alunos e também as suas 

potencialidades. Nesse aspecto, levando em consideração os 

conteúdos pertinentes ao ano do aluno, as possibilidades de 

trabalho dentro da escola, à medida que o ensino e as 

propostas são pensados na coletividade, podem e devem 

buscar desenvolver as competências dos alunos, sendo o 

ensino da arte o campo mais propício. 

Outrossim, o professor deve criar situações que 

englobam a motivação, o interesse, a habilidade de 

compartilhar experiências, a fim de tornar as aulas 

interessantes e com didáticas atraentes, proporcionando um 

ambiente que seja oportuno à assimilação do saber, pois o 

professor sempre será o facilitador e mediador no processo 

de ensino-aprendizagem na sala de aula, que através dos 

conhecimentos e o amor pela arte consegue abranger os 

espaços escolares, seja ―Arte Educação‖ ou com outras 

nomenclaturas, o importante é a proposta integradora da 

educação brasileira em consonância com a disciplina de 

Artes Visuais.  
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Considerações Finais 

 

Na investigação para elaborar este artigo sobre as 

Artes Visuais constatou-se que as habilidades desenvolvidas 

dentro das escolas públicas e particulares propiciam ao aluno 

interagir com mais facilidade em grupo sociais e, ao exercitar 

a percepção, aguça a imaginação, tão importante na 

produção do conhecimento, o que facilita a aprendizagem e 

desenvolve o cognitivo fazendo o aluno apreender com 

sensibilidade as diversas práticas culturais.  

As artes na educação envolvem as diversidades, 

presente na sociedade desde os primórdios – mesmo que os 

primatas usassem a produção rupestre como meio de 

comunicação e hoje existam indagações se a ela é arte ou 

não. Outra questão é referente ao debate na ideia de 

Arte/Educação, ainda que a arte seja mais de vanguarda, até 

mesmo quando recebe críticas e não se restringe a ser 

somente para ―decorações‖ das festividades escolares. 

Questionar a nomenclatura em tempos de inclusão, o 

porquê de o nome da disciplina usar a palavra ―visuais‖, 

ainda assim, diante das diferenças de posições, do fazer e 

ensinar artes, todas estão em consonância e se 

complementam.  

A pesquisa não adentrou nas discussões sobre o 

conceito de ―Arte Educação‖, mas buscou esboçar os 

avanços e percursos dos pensamentos dinâmicos e novas 

reflexões com as leituras sobre a realidade da produção 

artística, seja as reciclagens ou as artes plásticas dos 

consagrados artistas e principalmente a atuação dos 

professores. Além disso, verificou-se como a escola é 

importante para a vida, quando pautada numa 
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aprendizagem que traga significados, possibilidades para o 

meio social de forma mais prazerosa. Por sua vez, a Arte 

Visual faz parte do dia a dia das crianças, contribuindo para 

o desenvolvimento cognitivo, intelectual, motor e auxilia os 

alunos no processo de comunicação para refletirem sobre o 

mundo que os cerca.  

O papel da disciplina de Artes Visuais nos espaços 

educacionais do Ensino Básico nas escolas públicas e 

particulares está em constante transformação e o trabalho 

do professor, que é dinâmico, consegue enfrentar as 

interfaces entre teoria e prática, mesmo com a falta de 

espaços adequados para as modalidades propostas dos 

PCNs: Artes Plásticas e gráficas, vídeo, cinema, fotografia e 

as novas tecnologias; a Música; Teatro; e a Dança 

amparados pela  Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

9.394/96, que expôs os objetivos estabelecidos nas normas 

jurídicas que determinam o ensinar artes. 

Porém, nas escolas públicas, em sua maioria não 

existem salas para cada modalidade determinada nos 

documentos, inclusive no Projeto político pedagógico (PPP) 

escolar, nos espaços educacionais em que se dá atenção para 

aproveitamento da reciclagem. Essa em que o desperdício é 

transformado em materiais úteis, reduzindo, assim, a 

poluição do ar e da água, o tratamento do lixo e fazendo 

com que os alunos aprendam como preservar o Meio 

Ambiente. O que se vê são as preocupações centradas para 

obterem os laboratórios de informática. Todavia, houve 

muitas mudanças, principalmente no momento atípico em 

que o mundo enfrenta a pandemia cotidianamente e parece 

uma ―guerra biológica‖ com a existência do novo 

Coronavírus, as artes é que têm contribuído no dia a dia do 
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homem e os ensinos se concentram com o uso de aulas on-

line e, mesmo assim, não se esquecem que o uso das artes é 

um instrumento valioso para o ensino e aprendizagem, pois 

auxiliam o aluno a transitar no eixo de criação/reflexão. 

Mas, para isso, são necessárias mais políticas públicas. 

Por fim, o estudo possibilitou fomentar discussões 

históricas sobre as metodologias do professor nos estudos de 

artes e as várias interfaces necessárias para se efetivarem os 

compromissos, no formar sujeitos capazes de representar e 

ler o mundo através dos símbolos, pois a disciplina de Artes 

Visuais precisa da sensibilidade humana no processo de criar, 

interpretar e reivindicar por meio das produções artísticas 

iniciadas nos primeiros passos do cidadão. Logo, tendo em 

vista esse apanhado de ponderações, estão postos os 

desafios do professor no universo escolar, no sistema 

educacional do Brasil deste século XXI.  
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O respeito pelo outro é a condição de 

sobrevivência de cada um". 

 Claude Lévi-Strauss  

Apud KOPENAWA; ALBERT, 2015. 

 

Introdução 

 

A implantação da instituição escola para os povos 

indígenas
39

 sempre foi em busca de alcançar os objetivos 

da sociedade não indígena, dominante e opressora. Uma 

escola para os indígenas e não uma escola dos/com os 

indígenas (organizada, protagonizada e gestada por eles) 

que propiciassem a autonomia sociocultural, identitária, 
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autoestima, interculturalidade, alteridade e as condições 

para a apropriação dos conhecimentos universais 

necessários e que desejam para o seu desenvolvimento 

social e histórico.  

A presença da escola na vida dos povos indígenas 

brasileiros sempre foi colonizadora, eurocêntrica, 

autoritária, imposição de uma única língua – língua dita 

oficial brasileira – negação, perseguição e até extinção da 

pluralidade de conhecimentos tradicionais e cultura 

ameríndia, e os projetos para alcance dos objetivos da 

minoria, sociedade opressora e dominante.  Sobre a 

instituição escolar e o período colonial e que pendura até 

aos dias hoje em relação às legislações vigentes e a 

implementação dela (leis que asseguram o direito a 

escolarização). Assim,  

 

A escola foi o principal instrumento 

devorador de culturas e de povos indígenas 

no Brasil. Ela esmagou os índios, arrasou 

línguas, ignorou conhecimentos, perseguiu e 

proibiu culturas, tradições, ritos e cerimônias. 

Aplicou com rigor o projeto do 

monolinguismo no Brasil, em parte obtendo 

sucesso, o que ajudou a destruir mais de 

1.000 línguas indígenas em 506 anos. Por 

outro lado, o propósito não se consumou, 

graças à resistência dos indígenas que ainda 

conservam com orgulho 180 língua falado, 

quase a mesma quantidade existente em 

todo o continente europeu (230). (BANIWA, 

2006, p.123-124). 
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Percebemos pela fala do autor, que educação 

escolar para o indígena alcança patamares além do espaço 

científico. Passa, portanto, pelo aspecto de resistência, 

autoestima e alteridade. Eis a necessidade de estudos que 

visam a difundir as ideias dos próprios indígenas, 

permitindo-lhes voz e protagonismo frente ao preconceito 

e estigmatização que a sociedade não indígena impõe. 

Assim, este artigo propõe a discussão da realidade escolar 

indígena fortalecendo suas produções e saberes como ser 

social inserido em uma histórica e que se coloca perante 

em ela em forma de reivindicação do saber científico 

escolar, mas também o fortalecimento, produção e 

reconhecimento da sociedade não indígena perante a 

construção dos próprios saberes milenares (dos indígenas). 

  O presente artigo foi organizado em três 

momentos. Primeiramente, procuramos contextualizar a 

realidade indígena frente à luta por escolarização. Num 

segundo momento, procuramos discutir a realidade 

vivenciada por indígenas dentro do universo escolar. 

Discutimos questões sobre preconceitos vivenciados em 

algumas realidades. E em terceiro momento, apresentamos 

algumas situações almejadas pelos povos indígenas 

juntamente com um levantamento bibliográfico sobre a 

temática Educação Escolar Indígena. Esperamos que está 

proposta contribua para uma reflexão consciente e 

dialógica sobre relações históricas e sociais dos indígenas e 

não-indígenas. 
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A luta indígena pelo direito a escola 

 

Entendemos que a Educação Escolar Indígena é uma 

demanda de cada povo nas aldeias do território brasileiro. 

Cohn (2014) versa: ―Não seria insensato supor que esta é 

uma das políticas indígenas mais difundidas, ao lado do 

direito à terra. [...] é hoje impossível ―levantar uma aldeia‖ 

sem que se garanta para ela uma escola‖ (COHN, 2014, p. 

314). Pela afirmação da autora, a busca pela garantia da 

presença da escola nas comunidades é equiparada à luta 

por demarcação territorial.  

A luta por educação escolar é assegurada na lei 

maior que rege o nosso Estado Brasileiro, Constituição 

Federal de 1988, ―mesmo com todos os riscos e os 

resultados contraditórios já registrados ao longo da 

história‖ antes e após a Constituinte (BANIWA, 2006, 

p.147), os povos originários se articulam, lutam em 

coletividade, pressionam os dirigentes estatais pela oferta e 

qualidade da educação escolar indígena nas aldeias como 

também o ingresso no Ensino Superior. Lideranças, 

caciques, professores, acadêmicos, pesquisadores e a 

juventude indígena (enfim, tratam-se de uma luta da nação 

indígena, os parentes
40

 na coletividade em prol de garantir 

o direito à escolarização) vêm em busca de demandar a 

educação escolar indígena intercultural, 

bilíngue/multilíngue, com suas especificidades e suas 

diferenciações de cada povo. 

                                                 
40

 Sobre a categoria parenta, “não significa que todos os índios sejam iguais e nem 
semelhantes”. Significa apenas que compartilham de alguns interesses comuns, 
como os direitos coletivos, a história de colonização e a luta pela autonomia 
sociocultural de seus povos diante da sociedade global. (BANIWA, 2006, p.31). 
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A instituição escolar é tão desejável e uma 

necessidade dos povos originários após contato e arrolados 

em um mundo cada vez mais globalizado e tecnológico. 

Entretanto, até os dias de hoje, século XXI, vem 

enfrentando as barreiras com uma única língua oficial no 

Brasil, Língua Portuguesa (mesmo que o estado seja 

consciente das mais de 274 línguas indígenas faladas no 

Brasil
41
) cultura, sistema monetário, modo de pensar 

diferenciado da sociedade não indígena (pensamento 

coletivo
42

 e não individualista) para lutarem em prol de 

garantir a oferta educacional na sua territorialidade 

imemorial para seu povo.  

E ainda sobre a perseguição, proibição e preconceito 

com a língua materna indígena dentro da instituição 

escolar, o indígena Gersem, rememora o pedaço de pau 

que os alunos indígenas no colégio interno dos 

missionários tinham que carregar quando eram pegos 

falando na língua originária.  Tivemos mudanças 

significativas desse tempo relatado por Baniwa até aos dias 

de hoje? ―Eu não sei falar português‖ – essa era a frase que 

os alunos punidos eram obrigados a carregarem no 

pescoço.  E ainda Gersem Baniwa escreve que naquele 

tempo os que não sabiam falar ―a língua oficial‖ era 

identificado como ―animal – sem alma, sem educação, 

pagão e antipatriótico‖. (BANIWA, 2006, p.124). Mas 

                                                 
41

 Censo de 2010.  
42

 Sobre a prática da coletividade indígena, a professora Maria Simone Jacomini 
Novak em 2021 na Jornada Pibid-RP Unespar em um evento on-line, narra da 
seguinte forma sobre os cuidados que a comunidade, família tem com as crianças 
indígenas: “Eu me lembro muito bem! *...+ ela (aluna indígena) estava com uma 
criança no colo *...+ e eu disse: de quem é essa criança? Ela disse: é nossa”.  
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mesmo conhecendo e vivenciando as práticas de 

atrocidade cometidas por meio da escolarização, os 

indígenas ainda solicitam, lutam e desejam hoje a 

escolarização para seu povo. 

Essa persistência e resistência podem ser percebidas 

em quase todos os povos dispersas pelo espaço brasileiro. 

Mas, por que querem a escola? E qual escola reivindica? 

Como os povos indígenas incorporam a escola? E o que 

esperam da escola de hoje que o não indígena tem levado 

e gestado em seus territórios ancestrais? Qual escola 

indígena tem hoje? E qual escola indígena almeja amanhã? 

Qual o sentido do conhecimento oferta na escola para eles 

(os indígenas)? Quais conhecimentos querem na escola? 

Conhecimento indígena, não indígena ou os dois 

conhecimentos?  

 

―A escola dos outros‖
43

  

 

 Nos livros de romances, ficção, como também até 

ouvimos e lemos nas histórias narradas pelos próprios 

indígenas sobre as barbáries cometidas pela sociedade dita 

―civilizada‖ para ferir fisicamente e psicologicamente os 

índios – essas marcas preconceituosas de uma visão 

estereotipada que eles vêm carregando na memória e em 

sua maioria transmitida pela oralidade pelos velhos é uma 

prática vivenciada e recorrente no seu cotidiano após 

contato com as culturas opressoras e dominantes. A 

indígena Sônia Guajajara (2019) enfatiza a visão e o 

                                                 
43

 Nome citado no livro de gênero ficção de Edith Modesto (2005), “O segredo dos 
índios”.  
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discurso equivocado que ainda é recorrente no cotidiano 

sobre os povos nativos. 

 

Já de início é preciso contestar o imaginário 

social do ―índio‖ – ou indígena brasileiro – e 

a representação (equivocada) sobre esse 

sujeito na sociedade brasileira. Essa 

representação social dos povos indígenas é 

permeada por um discurso colonial que lhes 

destina um espaço subalterno, periférico e 

marginal. O resultado é uma visão 

hegemônica estereotipada e distorcida: 

povos indígenas são atrasados, primitivos, 

preguiçosos, entraves ao desenvolvimento 

social e econômico do país. (GUAJAJARA, 

2019, p. 206).  

 

 E ainda, Sônia Guajajara discursa sobre o que o 

indígena é, e pode ser por meio da apropriação dos 

conhecimentos na interculturalidade.  

 

E o que índios são e podem ser de fato? 

Advogados, médicos, enfermeiros, cineastas, 

músicos, políticos, guardiães da floresta, 

mulheres, crianças, homens, líderes, gente 

comum... São e podem ser, enfim, tudo o 

que cabe na diversidade da sociedade 

brasileira. (GUAJAJARA, 2019, p. 206-207). 

 

Além disso, da negação do corpo indígena nos 

espaços do território brasileiro – territorialidade habitada 

por eles desde o princípio - estudar na ―escola dos outros‖ 

tem sido a ―ponte e a estrada que levam para o 

individualismo‖ (BANIWA, 2006, p.136). Tal escolarização 
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ofertada na cidade e mesmo na territorialidade indígena 

vem mostrando o que os povos originários não querem e 

vem lutando há séculos contra esse modo de pensar a 

educação escolar do não indígena. Isto produz o efeito e o 

sentido de que as  

 

reflexões básicas já trabalhadas por vários 

educadores e assessores indígenas e pelo 

próprio movimento indígena brasileiro. O 

fato de o processo educativo nas sociedades 

indígenas apresentar diferenças radicais 

quanto à chamada ―educação nacional‖ 

levou os colonizadores que aqui chegaram a 

uma conclusão equivocada de que não 

existia educação indígena. Numa visão 

etnocêntrica, pressuponha-se que os índios 

não tinham educação, porque não tinham as 

mesmas formas e os mesmos modelos 

educacionais ocidentais. É com esse ponto de 

vista que historicamente se têm implantado 

os projetos escolares para os índios. Em 

outras palavras, a escola e a alfabetização 

entram em cena como sinônimo de 

educação, cultura e civilização, como se os 

índios não as tivessem. (BANIWA, 2006, 

p.146). 

 

 Desde a década de 1970 e 1980 com o surgimento 

do movimento indígena
44

 e a Constituição de 1988 em 

vigor os povos originários do Brasil reagiram de forma a 

reafirmar sua identidade étnica ―e da reconstrução dos 

projetos socioculturais dos povos sobreviventes. Este 

                                                 
44

 Sobre o movimento indígena ver o livro intitulado “O caráter educativo do 
movimento indígena brasileiro (1970-1990)” de Daniel Munduruku (2012). 
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processo está em curso com horizontes ainda incertos, mas 

bem mais esperançosos por causa do protagonismo cada 

vez mais forte dos povos indígenas‖. (BANIWA, 2006, 

p.20).  

  As políticas públicas vigentes e as conquistas já 

alcançadas pela luta dos povos indígenas em coletividade é 

o ―fenômeno da efervescência étnica, da auto-afirmação 

da identidade e do fenômeno da etnogênese. (BANIWA, 

2006, p.79). Evidenciamos o fenômeno da etnogênese nas 

narrativas, como exemplo, o professor indígena Julio Cézar 

Camargo, Guarani, TI Posto Velho, expressa no Projeto de 

Extensão da Universidade Estadual de Londrina (2018-

2019): ―Eu sou índio, eu sou diferenciado, eu sou da 

diversidade, eu vou lutar pelo que eu sou
45

‖ 

 A etnogênese ou chamada também como 

reetinização mencionado pelo indígena Baniwa (2006), 

aplica-se pela busca dos povos ameríndios em reassumir e 

recriar as suas tradições, a cultura criada e recriada de 

geração em geração – as relações históricas e sociais dos 

povos ameríndios, o indígena em busca de ser ele mesmo 

(a sua essência
46

 indígena).  

                                                 
45

 Para conhecer as demais narrativas, ver o Projeto de Extensão da UEL “Entre os 
saberes da escola indígena e da universidade: a comunicação audiovisual como 
elemento de expressão, articulação e fortalecimento da organização dos professores 
indígenas”. (Professor Wagner R Amaral e pela Professora Mônica P. Kaseker, com a 
participação dos bolsistas indígenas Yago J. S. Queiroz, Alexandro da Silva e Eliane 
Cordeiro, e da bolsista não indígena Gabrielle). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=YIe- 
Kkx_G2w&list=PLS8XfjZJrCTlOTItdazZtVy1mfRfW6kJq. Acesso em: 19 de jun. 2021. 
46

 A essência indígena aqui mencionada se refere ao conceito de Marx. “Definindo a 
essência humana como o ‘conjunto das relações sociais’ existentes não só nos 
contatos pessoais efêmeros entre os indivíduos, mas também nos sistemas de 
produção objetivados, costumes, linguagem, instituições e cultura; por considerar, 

https://www.youtube.com/watch?v=YIe-
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Desde a última década do século passado 

vem ocorrendo no Brasil um fenômeno 

conhecido como ―etnogênese‖ ou 

―reetinização‖. Nele, povos indígenas que, 

por pressões políticas, econômicas e 

religiosas ou por terem sido despojados de 

suas terras e estigmatizados em função dos 

seus costumes tradicionais, foram forçados a 

esconder e a negar suas identidades tribais 

como estratégia de sobrevivência – assim 

amenizando as agruras do preconceito e da 

discriminação – estão reassumindo e 

recriando as suas tradições indígenas. 

(BANIWA, 2006, p.28). 

 

 O fenômeno da etnogênese está presente também 

nas lutas pelo direito a políticas de educação escolar 

indígena, os povos indígenas têm visto a escola como uma 

possibilidade de apropriação, reconstrução e afirmação da 

cultura indígena (língua materna, arte, saberes ancestrais, 

dentre outros conhecimentos que estão na memória 

coletiva e são transmitidos pela oralidade de geração em 

geração). 

Eles (povos nativos) têm lutado pelo direito de uma 

escola que discursa com todos os conhecimentos 

objetivados pela humanidade ao longo da história de 

forma que alcance suas necessidades de modo pleno. Uma 

escola que não seja mais a ―escola dos outros‖, mas, a 

escola desejada, esperada e necessária daqueles que 

                                                                                                         
por um lado, a relação entre esses sistemas de objetivações e, por outro, os 
indivíduos responsáveis pela criação e participação deles em seu caráter 
essencialmente histórico. (MÁRKUS, 2015. p.17). 
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guardam as palavras no pensamento e no mais fundo do 

ser indígena
47

.   

 

O que os povos indígenas esperam da escola de hoje 

  

O presente estudo está firmado nos livros escritos 

por Baniwa (2006, 2019), Munduruku (2012) e autores 

não indígenas como, Bergamaschi (2012), Cohn (2014), 

Bonin (2012) inter-relacionado com as atividades remotas 

atuais que propiciam a vez da voz dos professores, 

escolares, acadêmicos, lideranças, cacique, comunidade e 

os pesquisadores indígenas para compreender sobre o 

universo que é a instituição escolar desejada e necessária 

pós-contato com as demais relações materiais e intelectuais 

produzidas pelo homem na história. Logo, 

 

Cada escola indígena deve ser pensada como 

experiência única, em sua força particular e 

esse é um direito e não uma concessão do 

Estado Brasileiro. Sendo assim, não é demais 

exigir que as escolas indígenas sejam 

diferenciadas em relação às escolas da rede 

regular de ensino, mas também diferenciadas 

entre si.  (BONIN, 2012, p. 47).  

 

O excerto acima mostra que os indígenas almejam e 

necessitam de uma escola que respeite a particularidade de 

cada povo indígena. Diferenciada em relação a escola 

                                                 
47

 O nativo Davi Kopenawa versa sobre a memória indígena do seguinte modo: “Eu 
não tenho velhos livros como eles, nos quais estão desenhadas as histórias dos meus 
antepassados. As palavras dos xapiri estão gravadas no meu pensamento, no mais 
fundo de mim”. (KOPENAWA; ALBERT, 2015, p. 65).    
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regular não indígena e diferenciada entre si, isso quer dizer 

de um povo indígena em relação aos demais povos. 

E ainda sobre essa especificidade de cada povo 

indígena que necessita de um sistema de ensino que 

contemple suas diferenciações, é necessário que o Estado 

brasileiro possa ―propiciar os meios necessários para que 

possibilidades múltiplas na formação de professores sejam 

postas em curso‖ (BONIN, 2012, p.47). Que a escola de 

hoje venha 

 

contribuir para o complexo processo de 

mudança de mentalidade e postura quanto 

às diferentes culturas dos povos que habitam 

e constituem o nosso país: olhar a diferença 

não como um problema, mas como um 

valor, um enriquecimento da sociedade 

brasileira (um patrimônio nacional). Nosso 

entendimento é de que a escola, um dos 

principais instrumentos usados durante a 

história do contato para descaracterizar e 

destruir as culturas indígenas possa vir a ser 

um instrumento decisivo na reconstrução e 

na afirmação das identidades e dos projetos 

coletivos de vida.  (BANIWA, 2006, p.148). 

 

É importante compreender que a ausência de 

formação de professores indígenas nas possibilidades 

múltiplas de conhecimento, de aprender e ensinar de cada 

povo, algumas vivências ditas até mesmo pelo próprio 

indígena a respeito do seu parente que não é capaz (no 

olhar dele e experiências com o professor indígena em sala 

de aula) de assumir uma sala de aula e mais, que não tem 

responsabilidade para esse ofício, professor indígena do seu 
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povo poderia ser evitada. Assim narra à liderança Saulo 

Katitãuhlu da etnia Nambiquara no ano de 2018: ―[...] eu 

tenho que ver [...] se o índio tem capacidade de assumir a 

responsabilidade dele mesmo. Se ele assumir e desenvolver 

um aluno aí eu vou abrir mão [...] do professor não 

indígena [...] e falar que o índio tem capacidade e 

responsabilidade de assumir a sala de aula‖. (GEMINIANO, 

2019, p.41). 

Esse cenário mudará a partir de políticas públicas de 

formação para professores indígenas múltiplos 

culturalmente, linguisticamente e com suas especificidades e 

diferença, porque não existe uma educação indígena 

―única, genérica, aplicável em qualquer contexto. As 

maneiras de educar são distintas, como são também as 

culturas indígenas e é para essa diferença que a instituição 

escolar precisa se abrir‖ (BONIN, 2012, p. 36). 

E ainda, sobre a busca pelo conhecimento que 

reivindicam, necessitam e almejam (conhecimentos 

produzidos e relacionados socialmente e historicamente 

pela humanidade) após contato com outras sociedades, 

escolares indígenas têm saído das suas comunidades na 

procura de escolarização que julgam serem mais eficaz na 

transmissão dos conhecimentos universais em um mundo 

cada vez mais globalizado e que predomina um único 

conhecimento -  científico e ocidental.  

Além disso, do predomínio do conhecimento 

ocidental, as culturas socialmente objetivadas na história 

humana, não são estáticas, mas estão em constante 

movimento criando e recriando novas ferramentas de 

trabalho. (Cunha, 2014). E ainda sobre a necessidade de 

apropriação dos conhecimentos universais, é preciso 
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lembrar que os ―jovens indígenas precisam deixar suas 

aldeias e migrar para as cidades, enfrentando inúmeras 

situações complicadas e graves riscos sociais em busca de 

níveis de escolarização mais avançados e que não existem 

nas aldeias‖. (BANIWA, 2006, p. 129, grifo nosso) 

O professor Reginaldo Katitãuhlu da etnia 

Nambiquara, localizado na territorialidade indígena 

imemorial, Vale do Guaporé, T. I Sararé, no Mato Grosso, 

evidencia em uma conversa por telefone sobre a busca e 

necessidade de acesso pleno aos conhecimentos da 

sociedade não indígena. ―[...] preciso estudar lá fora, na 

cidade, me esforço para fazer faculdade porque quero 

ajudar meu povo, [...] abrir o caminho, conhecimento 

novo [...] o mundo lá fora muda sempre [...] compreender 

documentação da escola, documentação da FUNAI [...] 

para buscar melhorias para a aldeia [...]‖. (GEMINIANO, 

2019, p. 43). 

Muitas comunidades se deparam ainda com a falta 

de escola ou a não oferta da educação básica completa. E 

em algumas aldeias a oferta do Ensino Fundamental e do 

Ensino Médio acontece por meio das salas de aulas anexas 

que ficam entrelaçadas com as tomadas de decisões da 

escola sede, seja ela localizada na cidade, ou em outra 

aldeia.  

 Mesmo que todas essas demandas estejam 

asseguradas em leis vigentes (formação de professores, 

escolas indígenas nas territorialidades) tem caminhado de 

forma muito lenta no alcance de uma escola intercultural, 

bilíngue/multilíngue, especifica, diferente, e, mais, uma 

escola que propicie a apropriação, criação e recriação da 

universalidade de necessidades socialmente e 
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historicamente do indivíduo indígena e não indígena como 

um ser social e histórico. E sobre o conceito de 

interculturalidade, é relevante mencionarmos Sônia 

Guajajara (2019): 

 

Afrontar a ideia do índio incivilizado, 

incapaz de acompanhar as tendências e 

mudanças do mundo, é fundamental, o 

primeiro passa para a desconstrução do 

pensamento em direção à troca de saberes 

que passamos a chamar de 

interculturalidade. Ora, para além da 

capacidade de lidar com os desafios da 

modernidade, nós, povos indígenas, somos 

detentores de vários e preciosos 

conhecimentos tradicionais. A apropriação 

do nosso conhecimento do território, dos 

alimentos e das medicinas permitiu aos 

colonizadores europeus avançarem sobre o 

solo brasileiro de forma tão devastadora. 

(GUAJAJARA, 2019, p. 207).  

 

 Assim, entendemos que os povos originários querem 

uma escola que também ensine os conhecimentos não 

indígenas, ―a educação escolar indígena deve abordar a 

cultura indígena e os novos saberes oriundos de outras 

sociedades‖ (ÂNGELO, 2008, p. 47), a dita 

interculturalidade refletida por Sonia Guajajara 

mencionada acima. 

A Língua Portuguesa, sistema monetário, o modo de 

pensar do não indígena são conhecimentos necessários 

como eles (indígenas) enfatizam para não cair nas 

armadilhas como no tempo de antigamente e garantirem 

um espaço respeitoso na participação de uma sociedade 
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dita como democrática são algumas dentre muitas ações 

educacionais necessárias enquanto indígenas cidadãs e 

cidadãos brasileiros.  

 

Há a necessidade de formulação de cursos e 

de projetos específicos para indígenas que 

valorizem a sua cultura e o seu 

conhecimento, sempre articulados ao 

conhecimento científico não-indígena que 

permite o registro desses saberes por meio da 

produção do material didático. Esse material 

tem como base a realidade da região e deve 

estar vinculado a projetos que possam 

promover o desenvolvimento social, 

cultural, político e econômico das 

comunidades, apresentando alternativas 

sustentáveis de sobrevivência e reforçando a 

identidade étnica e cultural dos povos 

indígenas. (BANIWA, 2006, p.149). 

 

 A escola indígena reivindicada e desejada é aquela 

que além de dar acesso às informações e conhecimentos 

técnicos e científicos da sociedade nacional deve dar 

condições e fortalecimentos para a criação e recriação da 

cultura indígena, fruto das relações históricas e sociais de 

geração em geração da sociedade indígena e da sociedade 

não indígena.   De acordo com o relato de um indígena 

bororo, ―É desejo de todo índio entrar e fazer parte da 

modernidade e seu passaporte primordial é a tradição‖. 

(BANIWA, 2006, p.39). O autor deixa evidente que 

aprender o conhecimento universal não deixará sua 

tradição, não deixará de ser índio, mas ao contrário terá 

fortalecido ainda mais a sua alteridade indígena.  
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A apropriação dos conhecimentos universais é uma 

necessidade e urgência de cada povo indígena específico 

que vive no território brasileiro que não rompe com o 

pensamento colonialista e tão pouco exerce a troca de 

saberes com os povos ameríndios, a interculturalidade. 

Dessa forma, a perspectiva sobre o futuro do povo 

indígena é de um cenário de dependência.  

 

Aqui quero elencar algumas previsões de 

como vejo o futuro dos povos indígenas. É 

claro que vou falar com base na minha 

própria experiência: somos e seremos uma 

geração altamente dependente da cultura 

dos não indígenas, e isso não tem volta; 

dependentes desde os elementos culturais 

mais simples até os mais sofisticados. 

(MUNDURUKU, 2012, p. 116) 

 

É importante destacar, ainda, que a escola 

implantada sem a participação comunitária dos indígenas 

não ―serve para ser um espaço de reafirmação das 

identidades e da construção permanente de autonomia e 

alteridades‖. (BANIWA, 2006, p.136).  E, mais, 

infelizmente, ela, a escola, muita das vezes tem sido a 

ponte e a estrada contra os próprios indígenas. Para a 

indígena Sônia Guajajara, a escola 

 

precisa fazer sentido em relação ao que já 

somos no mundo, sem nos desconstituir 

colonizando as nossas mentes. Se nós, povos 

indígenas, até hoje estamos vivos e com 

nossas identidades, é porque aprendemos a 

usar a escola a nosso favor. A educação é 
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para nós, para nos curar, e não para nos 

dominar. (GUAJAJARA, 2019, p.209-210).    

  

 A educação escolar indígena deve basear-se em um 

ensino e aprendizagem que contempla seus caminhos 

próprios para o professor (ou o mais experiente) ensinar e 

o aluno aprender todos os conhecimentos desejáveis e 

necessários para a vida de forma participativa, ativa, viva e 

que faz sentido, inserido em uma sociedade em constante 

movimento que produz necessidades universais e trocas de 

conhecimentos também universais em um mundo 

globalizado e atual.  

 

Levantamento bibliográfico sobre a temática, Educação 

Escolar Indígena: direito conquistado e prática 

esperançada. 

 

Quadro 1: Coleta de dados qualitativos virtuais  

Temática/Título Povo Fonte  

Eu na UFAM. 

(2016) 

João Paulo Barreto 

(Tukano)  

TV UFAM. 

Disponível em: 

https://youtu.be/v5

aMQBgItPE. Acesso 

em: 03 de jun. 

2021.  

Pensamento 

Ocidental e 

Cosmologias 

Ameríndias com 

Renato Sztutman e 

Gersem Baniwa 

(2018) 

Gersem Baniwa 

(Baniwa) 

Sesc São Paulo. 

Disponível em: 

https://youtu.be/xl4

-FGQXsBc. Acesso 

em: 03 de jun. 

2021. 
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A literatura 

indígena de Gersem 

Baniwa.  

(2020) 

Gersem Baniwa 

(Baniwa) 

Literatura Indígena 

Contemporânea. 

Disponível em: 

https://youtu.be/XB

pTwJtVADQ. 

Acesso em: 03 de 

jun. 2021. 

Educação Indígena 

no Século XXI. 

(2020) 

Gersem Baniwa. 

(Baniwa) 

Sou Professora. 

Disponível em: 

https://youtu.be/X_

KjyzpEpnI. Acesso 

em: 03 de jun. 

2021.  

A questão indígena: 

a educação face às 

ameaças. 

(2020) 

Gersem Baniwa. 

(Baniwa). Teodora 

de Souza. (Guarani) 

Editora Moderna. 

Disponível em:  

https://youtu.be/L3

nR6xnOhTc. Acesso 

em 05 de jun. 2021.  

Uma história da 

modernidade 

contada pelos 

indígenas. 

(2020) 

Gersem Baniwa. 

(Baniwa).  

Edson Kayapó. 

(Kayapó). 

 

Literatura Indígena 

Contemporânea. 

Disponível em: 

https://youtu.be/3Zr

KOQXkpQw. 

Acesso em: 03 de 

jun. 2021.  

Educação Escolar 

Indígena e de 

colonialidade. 

(2020) 

Rita Potyguara. 

(Potyguara). 

Gersem Baniwa. 

(Baniwa). 

Tudo Educa. 

Disponível em: 

https://youtu.be/viZ

zvGLASaQ. Acesso 

em: 20 de jun. 

2021. 

Conhecimentos João Paulo Barreto.  TV UFAM. 
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indígenas e 

universidade.  

(2021) 

(Tukano)  Disponível em: 

https://youtu.be/DP

yBq9h2WTY. 

Acesso em: 03 de 

jun. 2021.  

Educação Escolar 

na T.I 

Apucaraninha. 

(2021) 

Professores, 

lideranças e gestores. 

(Kaingang) 

Cuia Uel. Disponível 

em: 

https://youtu.be/caJ

WHt2C19o. Acesso 

em: 03 de jun. 

2021. 

Nhaderekô Eg 

Kanhró 
48

- A escola 

indígena que temos 

e a escola indígena 

que queremos. 

(2021) 

Professores, 

lideranças e gestores. 

(Kaingang e Guarani) 

Cuia Uel. Disponível 

em: 

https://youtu.be/YIe

-Kkx_G2w. Acesso 

em: 03 de jun. 

2021.  

Do Amansamento 

da 

Escola/Universidade 

à Indigenização da 

Ciência. 

(2021) 

Profa. Célia Xakriabá 

Pequi. 

(Xakriabá Pequi) 

MAE - USP. 

Disponível em: 

https://youtu.be/dm

H9AEzeWsI. Acesso 

em: 06 de jun. 

2021.  

Povos originários e 

a Década das 

Línguas Indígenas 

(2021) 

 

Profa.  Altaci Corrêa 

Rubim 

(Kokama). 

Profa. Teodora de 

Souza  

(Guarani) 

Tekoha Marane‘y 

Aldeias sem Males. 

Disponível em: 

https://youtu.be/zX

XGqOVMkBg. 

Acesso em: 14 de 

jun. 2021.  

                                                 
48

 Na língua Kaingang e Guarani quer dizer, nosso jeito. 

https://www.youtube.com/watch?v=zXXGqOVMkBg
https://www.youtube.com/watch?v=zXXGqOVMkBg
https://www.youtube.com/watch?v=zXXGqOVMkBg
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Aula Inaugural 

PPGAS/UFG: 

"Antropologias, 

Povos Indígenas e 

Indígenas 

Antropólogues". 

(2021) 

Chikinha Paresi - 

ABIA (Profa. Dra. 

Francisca Navantino) 

(Paresi) 

UFG Oficial. 

Disponível em: 

https://youtu.be/aEf

BfPZnaeU. Acesso 

em: 03 de jun. 

2021. 

   

Quadro 2: Levantamento bibliográfico    

Título Autor (es) Periódico- base- 

evento 

Educação e 

Diferença: a 

formação de 

professores 

indígenas em Mato 

Grosso. 

 

PEGGION, E. A. 

 (2003) 

 

Revista Em Aberto. 

Disponível em: 

http://rbep.inep.go

v.br/ojs3/index.php

/emaberto/issue/vie

w/226. Acesso em: 

12 de maio. 2021.  

O reverso da 

etnografia: as 

possibilidades da 

escrita indígena. 

 

PEGGION, E. A.  

(2003) 

 

Revista USFCAR. 

Disponível em: 

 

https://www.rau.ufs

car.br › Suplemento-

46-60. Acesso em: 

13 de maio.  2021. 

Educação escolar 

indígena: para uma 

discussão de 

cultura, criança e 

cidadania ativa. 

COHN, C. 

(2005) 

 

Revista Perspectiva. 

Disponível em: 

https://periodicos.uf

sc.br/index.php/per

spectiva/article/vie

w/9804. Acesso 

em: 19 de jun. 

2021. 

―Projeto é como 

branco trabalha. As 

LUCIANO, G. 

(2006) 

Dissertação. 

Disponível em: 
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lideranças que se 

virem para 

aprender e nos 

ensinar‖: 

experiências dos 

povos indígenas do 

alto rio Negro. 

https://ds.saudeindi

gena.icict.fiocruz.br/

handle/bvs/925. 

Acesso em: 10 de 

jun. em 2021. 

O Índio Brasileiro: 

o que você precisa 

saber sobre os 

povos indígenas no 

Brasil de hoje. 

LUCIANO, G. 

(2006) 

 

Coleção educação 

para todos - Série 

vias dos saberes n.1. 

Disponível em: 

http://www.educad

ores.diaadia.pr.gov.

br/arquivos/File/pdf

/indio_brasileiro.pd

f. Acesso em: 10 de 

jun. em 2021. 

Políticas Culturais e 

povos indígenas. 

CUNHA, M. C. da; 

CESARINO, P. 

de, N. (org.) 

(2014) 

Livro.  

As experiências 

Xikrin e Baniwa 

com os 

conhecimentos 

tradicionais nas 

escolas. 

MARQUI, R. A.; 

BELTRAME, C. B. 

(2017) 

Revista Javeriana. 

Disponível em: 

https: 

//www.redalyc.org/

jatsRepo/791/79153

963011/html/index.

html.  Acesso em: 

12 maio. 2021. 

Etnografia 

Nambikwara 

Katitaurlu: 

Memórias, 

significado e 

sentido na 

educação escolar 

indígena. 

GEMINIANO, R. S. 

R.; MENDONÇA, S. 

G. L. 

(2019) 

 

Evento. Disponível 

em: 

https://www.enese

b2019.sinteseevento

s.com.br/simposio/v

iew?ID_SIMPOSIO

=18. Acesso em: 19 

de jun. 2021. 
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Educação Escolar 

Indígena no século 

XXI: encantos e 

desencantos. 

BANIWA, G. 

 (2019) 

Livro. Educação 

escolar indígena no 

século XXI: 

encantos e 

desencantos. Rio de 

Janeiro: Mórula, 

Laced, 2019. 

Disponível em: 

http://laced4.hospe

dagemdesites.ws/w

p-

content/uploads/20

19/09/MN_Educaca

oIndigena.pdf  

Acesso em: 10 de 

jun.  2021. 

Narrativas 

Nambikwara 

Katitaurlu: 

vivências 

transformadoras. 

GEMINIANO, R. S. 

R. 

(2019) 

 

Dissertação. 

Disponível em: 

https://repositorio.u

nesp.br/handle/1144

9/191361. Acesso 

em: 12 maio. 2021. 

Povo Nambikwara 

Katitaurlu: Relato 

de experiência na 

luta pela Educação 

Escolar em seu 

território. 

GEMINIANO, R. S. R 

; TOTTI, M. A. 

 (2019)  

 

Anais. VII ENALIC. 

Disponível em: 

https: 

//editorarealize.com

.br/artigo/visualizar

/51606      

Acesso em: 18 de 

jun. 2021. 

 

Educação indígena: 

esperança de cura 

para tempos de 

enfermidade. 

 

GUAJAJARA, S. 

(2019) 

Livro. Educação 

Contra a Barbárie. 

In: CÁSSIO, F. 

(org.). 

A escola na aldeia  VELLEI, A. D. S.  18ª Jornada do 
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como fonte de 

sentidos social e 

subjetivos: Uma 

proposta dialógica 

com o povo 

indígena 

Nambikwara 

Katitaurlu. 

 

MENDONÇA, S. G. 

L. 

(2020) 

Núcleo de Ensino 

de Marília. 

Disponível em: 

https: 

//www.inscricoes.f

mb.unesp.br/public

acao.asp?cod 

Trabalho=MzA3Nz

Q=. Acesso em: 02 

de jun. 2021. 

Ciência e 

Experiência: 

Caminhos que se 

cruzam nas aldeias 

dos Katitãulhu. 

GEMINIANO, R. S. 

R. 

MENDONÇA, S. G. 

L. 

 

COSTA, L. R. L. 

(2020) 

Revista Eletrônica – 

Ensino de 

Sociologia em 

Debate.Disponível 

em:https:  

//www.uel.br/revist

as/lenpes-

pibid/pages/edicao-

nordm.10-vol.-1-

jan-dez-

2020.php.Acesso 

em: 18 de jun. 

2021. 

 

Não precisamos 

mais de arautos: 

Narrativas como 

possibilidades de 

conhecer o que os 

indígenas querem 

da escola¹. 

GEMINIANO, R. S. 

R. 

MENDONÇA, S. G. 

L. 

TOTTI, M. A 

(2020) 

 

44° Encontro Anual 

da ANPOCS. 

Disponível em: 

https://www.anpoc

s2020.sinteseevento

s.com.br/trabalho/v

iew?ID_TRABALHO

=4453 Acesso em: 

18 de jun. 2021. 
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Conclusão    

  

Sabemos que a Educação Escolar Indígena é uma 

reivindicação e esperança do indígena brasileiro pós-

contado com as demais sociedades não ameríndias. Não 

podemos negar que a Constituição Federal de 1988 

proporcionou um marco na alteração de forma 

significativa entre as relações do Estado com os povos 

indígenas. Desse modo, o direito a uma educação escolar 

indígena está pautado na constituinte, que por meio dela 

surgiram os demais textos legais que asseguram as 

comunidades indígenas nas suas reivindicações e lutas por 

seus direitos estatais. É importante assinalar que para a 

garantia dos seus direitos, e aqui evidenciados, os direitos a 

escolarização indígena específica, eles (povos ameríndios) 

ainda têm lutado e articulado em coletividade com suas 

forças em prol da garantia que não é uma concessão do 

Estado Brasileiro, mas direito assegurado em lei regente aos 

povos indígenas.  

Que o direito dos povos indígenas pela educação 

pública intercultural, bilíngue/multilíngue, específica e 

diferente possa ser uma prática para cada comunidade de 

forma dialógica, respeitosa e que contemple os saberes, a 

memória, a história de vida de cada povo, para acrescentar 

os demais conhecimentos necessários e que faça sentido à 

vida cotidiana na atual conjuntura. Que ela (a escola dos 

indígenas) venha a ser a estrada e a ponte do sentido do 

estudo e o desenvolvimento da sociedade indígena, 

lembrando que a sociedade é o conjunto de relações 

(objetivadas) entre os indivíduos (indígenas e não 

indígenas) que produzem e trocam seus conhecimentos ao 
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longo do processo sócio-histórico da humanidade. Desse 

modo a interculturalidade deve ser uma prática - vivida 

pela humanidade de forma igualitária e respeitando as 

escolhas e necessidades de cada povo.   
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ENSINO DE CIÊNCIAS POR INVESTIGAÇÃO: 

CONCEPÇÕES DE PROFESSORES EM 

FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE 

RONDÔNIA 

 

Guilherme Tomas de Santana Junior (UNESC/RO)
49

 

Jucimar Silva dos Reis (SEDUC/MT)
50

 

 

Sem a curiosidade que me 

move, que me inquieta, que me 

insere na busca, não aprendo 

nem ensino. 

Paulo Freire, 2019, p. 83. 

 

Considerações iniciais 

 

O ensino de Ciências por investigação configura-se 

como uma abordagem didática que tem sido recomendada 

nos currículos das disciplinas científicas no contexto 

mundial na atualidade (SANTANA; CAPECCHI; 
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FRANZOLIN, 2018). Entretanto, suas origens remontam 

ainda ao século XIX, com as ideias do filósofo e pedagogo 

John Dewey nos Estados Unidos (ZÔMPERO; LABURÚ, 

2011). Dewey foi um dos primeiros teóricos a propor uma 

estratégia de ensino que contemplasse o processo 

investigativo na educação científica. Sua proposta 

aproxima-se, em certos aspectos, das atuais e gira em torno 

da utilização de um método de ensino baseado no método 

científico, em que os estudantes deveriam investigar 

situações cotidianas plenamente significativas para eles, 

contemplando o desenvolvimento de experiências a partir 

das quais surgem problemas ou situações problemáticas 

que a criança pode sentir como tal; delimitação e 

esclarecimento do problema, buscando algumas 

explicações ou hipóteses diante dele; pesquisar dados em 

materiais de referência e por meio de experiências; 

reelaboração das hipóteses iniciais; aplicação das ideias 

elaboradas comprovando sua validez (RODRIGUEZ; 

LÉON, 1995). 

A partir de Dewey, a proposta espalhou-se para 

vários outros países, influenciando a organização curricular 

e as propostas para o ensino de Ciências. Quando surgiu 

nos Estados Unidos, o ensino de Ciências por investigação 

era denominado de ―enquiry‖, mas, atualmente, há várias 

denominações que o identificam, tais como ―[...] 

aprendizagem por descoberta, resolução de problemas, 

projetos de aprendizagem, ensino por investigação‖ 

(ZÔMPERO; LABURÚ, 2011, p. 73), em português, bem 

como ―enseñanza por investigación e aprendizaje‖ e 

―enseñanza por indagación‖, em espanhol, ou mesmo 

―inquiry based problem‖, ―inquiry based learning‖ e 
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―inquiry-based instruction‖, em inglês (SANTANA; 

CAPECCHI; FRANZOLIN, 2018). 

Mas, afinal, como definir o ensino de Ciências por 

investigação nos dias de hoje? Há um conceito fechado 

para essa abordagem de ensino? Quais são os elos entre as 

discussões que permeiam o ensino investigativo na 

atualidade? Quais são os apontamentos dos autores do 

século XXI? 

 

Caminhos teóricos 

 

Em estudo teórico sobre o ensino por investigação, 

Zômpero e Laburú (2011) admitiram haver, dentro do 

corpus de investigação da área, várias conceituações e 

diferentes abordagens sobre o tema. Mas, os autores 

verificaram que, mesmo diante das diferentes visões sobre 

a definição das propostas investigativas, há pontos em 

comum, como a proposição de um problema (pergunta) 

para ser estudado, a emissão de hipóteses pelos estudantes 

sobre a questão proposta, o planejamento dos estudantes 

para resolverem o problema, visando obter novas 

informações e interpretações e, ao final, a comunicação das 

informações novas obtidas. 

Carvalho (2013) discute que o ensino de Ciências 

por investigação inicia-se com a proposição de um 

problema contextualizado o bastante para introduzir os 

estudantes no tópico de conteúdo desejado, permitindo 

que pensem, reflitam e trabalhem com as variáveis 

envolvidas no problema. Após a resolução do problema 

pelos estudantes, a autora discute que é necessária uma 

atividade de sistematização de conhecimento, sobretudo, 
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envolvendo a leitura de texto, na qual os estudantes 

possam discutir o que fizeram e o que pensaram para 

resolver o problema proposto com as informações 

consagradas pela ciência disponível. 

Em seu estudo, Santana, Capecchi e Franzolin (2018) 

perceberam a pluralidade de definições que permeiam as 

pesquisas sobre o ensino de Ciências por investigação e, a 

partir das leituras, o conceberam como uma abordagem 

didática que procura envolver os estudantes na busca de 

soluções para problemas propostos, levantam hipóteses e 

buscam mecanismos para resolvê-los. Nesse processo, os 

estudantes passam a compreender como os conhecimentos 

científicos são elaborados, bem como desenvolvem 

habilidades investigativas. 

No estudo de Cunha (2020), há uma recomendação 

de etapas a serem seguidas para as propostas de ensino por 

investigação, produzida a partir de vários autores que 

discutem o corpo de investigações da área. Para o autor, a 

primeira etapa do ensino investigativo é a proposição de 

um problema, que consiste em uma questão/pergunta que 

o estudante deve investigar ao longo do processo; a 

segunda etapa consiste no levantamento de hipóteses, 

momento no qual os estudantes externalizam seus 

conhecimentos prévios sobre o problema; a terceira etapa 

constitui-se da coleta de dados, na qual devem responder à 

problemática por meio de pesquisas em fontes 

diversificadas; a quinta etapa é a socialização das 

informações obtidas, na qual os estudantes comunicam os 

resultados da investigação com a turma e trazem respostas 

com argumentos para o problema; a sexta e última etapa 

constitui-se da contextualização das informações e dos 
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conhecimentos produzidos às dimensões sociais e 

ambientais da realidade do estudante. 

É importante ressaltar que uma prática de ensino 

investigativa pode contemplar outras etapas e pode não 

seguir fielmente as etapas propostas por Cunha (2020), 

pois conforme defende Sasseron (2015), o ensino de 

Ciências baseado na investigação ultrapassa o conceito de 

―metodologia de ensino‖ e concebido de tal forma pode 

ser colocado em ―[...] prática nas mais distintas aulas, sob 

as mais diversas formas e para os diferentes conteúdos‖ 

(SASSERON, 2015, p. 58). Para a autora, ―[...] o ensino por 

investigação configura-se como uma abordagem didática, 

podendo, portanto, estar vinculado a qualquer recurso de 

ensino desde que o processo de investigação seja colocado 

em prática e realizado pelos alunos a partir e por meio das 

orientações do professor‖ (SASSERON, 2015, p. 58). 

  No Brasil, as discussões sobre o ensino de Ciências 

baseado na investigação ainda estão se consolidando, 

diferentemente do que ocorre nos Estados Unidos e na 

Europa, e recebe poucas fundamentações nos documentos 

oficiais mais antigos (ZÔMPERO; LABURÚ, 2011). As 

primeiras ideias que remontam ao ensino de Ciências por 

investigação na legislação brasileira se deram com o 

lançamento dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 

pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), ao final da 

década de 90. Nesses documentos, a terminologia ―ensino 

de Ciências por investigação‖ não aparece de forma 

explícita, mas a ideia de se ensinar os conteúdos científicos 

a partir de problemas reais dos estudantes está explícita em 

alguns trechos de seus documentos (CUNHA, 2020). 
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Nos PCNs de Ciências Naturais, sugere-se que, no 

planejamento do ensino de Ciências, o professor apresente 

o tema, proponha problemas a serem investigados pelos 

estudantes e para os quais eles deverão levantar hipóteses 

para a solução, emitindo seus conhecimentos prévios. 

Nesse contexto, deve-se orientar os estudantes a realizarem 

a investigação do problema proposto, mediante a fontes 

diversificadas, de forma a confrontar as hipóteses iniciais 

com as informações adquiridas. E, por fim, sugere-se uma 

sistematização final dos conhecimentos construídos, de 

forma a comunicar e socializar os dados obtidos (BRASIL, 

1998). Os PCNs direcionados ao ensino de Biologia 

sinalizam que ―[...] é importante que os conteúdos se 

apresentem como problemas a serem resolvidos com os 

alunos, como, por exemplo, aqueles envolvendo 

interações entre seres vivos, incluindo o ser humano, e 

demais elementos do ambiente‖ (BRASIL, 1999, p. 15-16). 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o 

documento mais recente homologado pelo MEC, é 

explícita ao propor que o ensino em uma perspectiva 

investigativa deve ser enfatizado no Ensino Médio, na 

contingência de aproximar os estudantes dos 

procedimentos e instrumentos da investigação científica. 

Nesse processo, os estudantes devem ser protagonistas na 

aprendizagem e na aplicação de processos, procedimentos 

e práticas dos quais os conhecimentos científicos são 

produzidos (BRASIL, 2018). 

Dessa forma, percebe-se que a abordagem do ensino 

de Ciências num viés investigativo já aparece de maneira 

mais encorpada nos referenciais que orientam o ensino 

brasileiro. Mas, diante disto, algumas questões são 
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emergentes: Como tem se dado as discussões sobre essa 

abordagem didática no contexto da formação dos 

professores? Será que as discussões acerca do ensino de 

Ciências por investigação já estão sendo incorporadas à 

formação inicial de professores? As características do ensino 

de Ciências numa ótica investigativa são conhecidas pelos 

professores em formação? 

Mesmo presente na legislação que orienta a 

educação brasileira, o ensino de Ciências por investigação 

ainda tem poucas pesquisas no cenário das produções 

acadêmicas nacionais. Montanini, Miranda e Carvalho 

(2018), em levantamento das produções em três bases de 

dados, verificaram expressiva produção a partir de 2015 e 

uma enorme centralização das pesquisas nas regiões Sul e 

Sudeste do país. As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste 

registram poucos trabalhos sobre essa abordagem didática. 

Já Silva (2020), em estudo sobre o estado da arte do 

ensino de Ciências por investigação em periódicos 

eletrônicos, constatou que as produções na área se 

intensificaram apenas a partir de 2014 e verificou, ainda, 

uma escassez de discussões no que tange a essa abordagem 

de ensino no âmbito da formação inicial de professores. 

A formação inicial de professores tem sido 

considerada um lócus privilegiado para discutir e fomentar 

as ideias sobre ensino de Ciências por investigação, pois os 

licenciandos se encontram motivados e não consolidaram 

hábitos de ensino e poderiam estar mais dispostos a 

aprenderem maneiras inovadoras de mediar o processo de 

ensino e aprendizagem (CAMPOS; SCARPA, 2018). 

Estendemos essa ideia e concebemos a formação de 

professores, seja ela inicial ou continuada, como uma ação 
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importante e necessária para a melhora das práticas 

pedagógicas que se delineiam no cenário da educação 

básica. O presente trabalho tem como objeto de estudo as 

ideias de professores em formação inicial e continuada 

sobre o ensino de Ciências por investigação, abordagem 

didática recomendada para desenvolvimento do processo 

de alfabetização científica dos estudantes da educação 

básica (SCARPA; SILVA, 2013; SASSERON, 2015; SCARPA; 

SASSERON; SILVA, 2017; SPERANDIO; ROSSIERI; ROCHA, 

2017; SANTANA; CAPECCHI; FRANZOLIN, 2018; 

CAMPOS; SCARPA, 2018; CUNHA, 2020; dentre outros). 

Levando-se em consideração tais aspectos, este estudo 

emergiu com o objetivo de analisar as concepções de 

licenciandos e docentes de Ciências e Biologia a despeito 

do ensino de Ciências por investigação, abordagem 

didática tão citada nas discussões sobre o ensino de 

educação científica na atualidade, sobretudo, no principal e 

mais recente documento orientador do ensino brasileiro: a 

BNCC. Com os dados e as discussões delineadas neste 

estudo, espera-se fomentar maiores debates acerca da 

inserção dos aportes teórico-metodológicos sobre o ensino 

numa perspectiva investigativa na formação inicial e 

continuada de professores da área de Ciências da Natureza. 

 

Caminhos metodológicos 

 

O presente trabalho constituiu-se de um estudo de 

natureza qualitativa, pois tem como objeto as percepções 

de futuros professores de Ciências e Biologia sobre uma 

abordagem didática que tem ganhado espaço nas 

discussões em Educação em Ciências. De acordo com 
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Severino (2017), quando falamos de pesquisa e/ou 

metodologia quantitativa ou qualitativa, não estamos nos 

referindo a uma modalidade de metodologia em 

particular. O autor ainda defende a utilização dos termos 

abordagem quantitativa e abordagem qualitativa, pois, 

com essas definições, passamos a nos referir a um conjunto 

de metodologias, envolvendo, ocasionalmente, diversas 

referências epistemológicas.  

Nesse sentido, Minayo (2001) aponta que a diferença entre 

qualitativo-quantitativo é de natureza. Conforme a autora:  

 

Enquanto cientistas sociais que trabalham 

com estatística apreendem dos fenômenos 

apenas a região ―visível, ecológica, 

morfológica e concreta‖, a abordagem 

qualitativa aprofunda-se no mundo dos 

significados das ações e relações humanas, 

um lado não perceptível e não captável em 

equações, médias e estatísticas (MINAYO, 

2001, p. 22). 

 

Considerando que nosso estudo se preocupa com 

algo que não pode ser quantificado, pois trata sobre as 

concepções das pessoas, classificamo-lo como qualitativo, 

uma vez que ―[...] trabalha com o universo de significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis‖ (MINAYO, 2001, p. 21-

22). 

A coleta de dados ocorreu como parte inicial de 

uma ação formativa intitulada ―Ensino de Ciências por 

investigação: possibilidades didáticas para o protagonismo 
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estudantil‖ com os bolsistas do Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), 

Câmpus Guajará-Mirim, realizada na primeira quinzena de 

junho de 2021. A ação formativa se deu de forma virtual, 

com o uso da plataforma do Google Meet, tendo como 

público-alvo os bolsistas do PIBID, mas com abertura aos 

demais interessados da comunidade externa. 

Para efetivação desta etapa, elaborou-se um 

questionário eletrônico via Google Forms contendo três 

questões acerca do perfil dos sujeitos e três questões 

voltadas para investigar suas concepções sobre o ensino de 

Ciências na perspectiva investigativa. Segundo Oliveira e 

Jacinski (2017), a realização de pesquisas através de 

formulários é uma alternativa amplamente utilizada. Para 

os autores, é um fator facilitador a criação de formulários 

eletrônicos, principalmente, no que diz respeito à 

distribuição da pesquisa aos participantes, bem como a 

organização e análise dos dados. Os autores ainda 

assinalam a plataforma Google Forms como uma boa 

alternativa para criação de formulários eletrônicos on-line. 

Tais aspectos justificam a escolha por tal ferramenta como 

instrumento para a coleta de dados. 

A aplicação do questionário, por meio de envio de 

link, aos sujeitos colaboradores da pesquisa ocorreu antes 

do início da ação formativa sobre o tema, permitindo 

obter dados diagnósticos sobre as concepções do público a 

despeito do ensino de Ciências por investigação. Em uma 

das seções do instrumento de coleta de dados, os 

participantes declararam consentimento livre e esclarecido 

em participar do estudo, bem como declararam 
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concordância em suas respostas serem objetos de análise 

em trabalhos de natureza acadêmico-científica, desde que 

resguardado o anonimato e sigilo de suas identidades. 

Após a aplicação do formulário eletrônico, os dados foram 

organizados, tabulados, sistematizados e analisados pelos 

pesquisadores. 

As respostas discursivas obtidas no formulário foram 

submetidas à análise de conteúdo de Bardin (2016), técnica 

que consiste, resumidamente, em agrupar os discursos orais 

ou escritos em categorias de análise, com base na 

similaridade de sentidos que apresentam. No sentido de 

resguardar a identidade dos sujeitos da pesquisa, os 

discursos que aparecem ao longo do texto serão 

identificados por siglas, a saber: PFC - participante em 

formação continuada; e PFI - participante em formação 

inicial. 

 

A insurgência de novos caminhos 

 

Participaram da pesquisa 23 sujeitos, dos quais 

78,3% estavam vivenciando a formação inicial de 

professores e 21,7% que já eram professores atuantes na 

área de Ciências e Biologia e estavam vivenciando a 

formação continuada. Dessa forma, esses grupos podem ter 

conhecimentos e concepções distintas no que concerne ao 

nosso objeto de estudo. 

Desses sujeitos, a maioria era do gênero feminino 

(91,3%) e apenas 8,7% era do gênero masculino, fato que 

remonta às pesquisas sobre o perfil dos professores 

brasileiros contemporâneos, marcados pelo domínio das 

mulheres em relação aos homens, como constatou 
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Carvalho (2018), em estudo sobre o perfil dos professores 

da educação básica brasileira e como constatou Brito 

(2007), em mapeamento sobre os dados de perfil dos 

estudantes de licenciaturas.  

No que diz respeito à idade, os participantes têm 

idades que variam de 20 a 45 anos. A maioria pertence a 

faixa etária de 20 a 25 anos, o que corresponde a 43,5% 

dos pesquisados (Tabela 1). 

 

Idades Frequência Porcentagem 

20 a 25 anos 10 43,5% 

26 a 30 anos 4 17,5% 

31 a 35 anos 2 8,5% 

36 a 40 anos 4 17,5% 

41 a 45 anos 3 13% 

Total 23 100% 

Tabela 1 - Idades dos participantes da pesquisa. 

 

A primeira questão voltada para a investigação das 

percepções dos participantes do estudo sobre o ensino de 

Ciências por investigação indagava-os sobre seus 

conhecimentos a respeito dessa abordagem didática. Nos 

resultados, verificaram-se aspectos relativamente críticos, 

uma vez que 50% deles assinalaram conhecer pouco a 

respeito das práticas de ensino baseadas em investigação 

(Gráfico 1). 
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Gráfico 1 - Conhecimento da abordagem didática do ensino 

de Ciências por investigação. 

 

Ao analisar as respostas por grupo de formação 

(professores em formação inicial e professores que já 

exercem a docência), verificou-se que 80% dos professores 

de Ciências e Biologia que estavam em formação 

continuada assinalaram conhecer o ensino de Ciências por 

investigação e 20% apontaram ter poucos conhecimentos 

sobre, assinalando a opção ―mais ou menos‖. Por sua vez, 

no grupo de participantes do estudo constituído por 

licenciandos, a maioria revelou que conhece pouco a 

respeito dos fundamentos teórico-metodológicos do ensino 

investigativo (55,5%) e uma parcela considerável apontou 

não os conhecer (16,5%). 

Dessa forma, constatou-se uma disparidade entre as 

percepções sobre o conhecimento da abordagem do 

ensino de Ciências por investigação dos professores 

atuantes em sala de aula com os sujeitos ainda em 

formação inicial. Entre os pesquisados do primeiro grupo, a 
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maioria afirmou conhecer a abordagem didática objeto de 

estudo deste trabalho e, entre o segundo grupo, a maioria 

afirmou não a conhecer. É possível que o contato com 

ações formativas dos professores que já exercem a 

docência seja um aspecto decisivo para que eles tenham 

uma maior familiaridade com as ideias de ensino 

investigativo do que os licenciandos. 

Na segunda questão do instrumento de coleta de 

dados, foram apresentados vários itens aos respondentes e 

eles tinham que assinalar quais tópicos, em seu 

entendimento, eram características do ensino de Ciências 

por investigação. Diante da questão ―Assinale os itens que 

você acha que são características do ensino de Ciências por 

investigação‖, as concepções e entendimentos dos 

participantes foram averiguadas e, a partir de suas 

respostas, pôde-se fazer uma análise se suas ideias estão em 

consonância com as discussões da literatura sobre essa 

abordagem de ensino (Quadro 1). 

 

Tópicos Itens pedagógicos avaliados Percentual 

I 
Professor como sujeito protagonista do 

processo de ensino e aprendizagem. 
21,7% 

II 
Professor como mediador dos 

conhecimentos científicos. 
56,5% 

III 
Professor como transmissor dos 

conhecimentos científicos. 
21,7% 

IV 
Estudante como protagonista no 

processo de aquisição de conhecimento. 
43,5% 

V 
Estudantes como receptores dos 

conhecimentos científicos. 
17,4% 

VI 

O estudante é preparado, nesta 

abordagem de ensino, para ser um 

cientista de alto status na sociedade. 

13% 
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VII 

O estudante passa a conhecer melhor a 

forma como os conhecimentos 

científicos são construídos. 

52,2% 

VIII 

Nesta abordagem didática, os 

estudantes aprendem somente 

conteúdos científicos. 

4,3% 

IX 

O ensino de Ciências por investigação é 

uma abordagem recente dentro das 

propostas educacionais. 

34,8% 

Quadro 1 - Tópicos sobre as características do ensino por investigação 

avaliadas à luz das concepções dos pesquisados. 

 

Os três primeiros tópicos buscaram levantar as ideias 

dos participantes em relação ao papel do professor nas 

práticas de ensino de caráter investigativo. No tópico I, 

descreve-se que no ensino de Ciências por investigação, o 

docente ocupa a posição de protagonista do processo de 

ensino e aprendizagem. Um percentual de 21,7% dos 

pesquisados assinalaram que essa é uma característica do 

ensino de Ciências por investigação. No tópico II, 56,5% 

dos pesquisados concordaram que nas práticas de ensino 

com viés investigativo, o professor apresenta-se como 

mediador dos conhecimentos científicos, mas, notou-se que 

um percentual elevado ainda não associou esse perfil de 

docente ao ensino de Ciências por investigação. No item 

III, verificou-se que 21,7% dos pesquisados associaram o 

papel de transmissor do conhecimento ao professor 

quando se trata de práticas investigativas de ensino. 

Entre os pesquisados que já atuam na docência, observou-

se que nenhum deles associou o professor como 

protagonista e transmissor dos conhecimentos científicos à 

abordagem do ensino de Ciências por investigação, 

portanto, nenhum deles concordou com os tópicos I e III. 
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Entretanto, 80% deles concordaram que a figura do 

professor como mediador dos conhecimentos científicos 

(tópico II) é um elemento caracterizador das práticas de 

ensino de viés investigativo. Dessa forma, é possível inferir 

que o papel do docente no ensino de Ciências por 

investigação é bem compreendido pelos professores que já 

atuam na docência. 

Nas concepções dos licenciandos, verificou-se ideias 

mais diversificadas no que tange ao papel do professor no 

ensino investigativo. A maioria dos licenciandos 

pesquisados (72,5%) concebe que o docente não exerce 

protagonismo e sequer é transmissor de conhecimentos em 

práticas de ensino dessa natureza, embora um percentual 

expressivo de 27,5% ainda associa tais características a essa 

abordagem de ensino, conforme análise de suas respostas 

aos tópicos I e III. No que concerne ao papel do professor 

como mediador do processo educativo (tópico II), esse 

grupo de pesquisados mostra-se dividido quanto à questão. 

Metade deles associou essa característica ao ensino de 

Ciências por investigação e os demais não associaram, 

revelando que esse tópico figura-se como item 

problemático na formação inicial desses sujeitos. 

Ao comparar as ideias dos pesquisados sobre o 

papel do professor no ensino de Ciências por investigação, 

constata-se algumas lacunas teóricas, fatores que podem 

estar relacionados ao fato de uma parcela expressiva dos 

participantes deste estudo assinalarem conhecer de maneira 

mediana essa abordagem didática (Gráfico 1). Observou-se 

nos dados dos tópicos I e III que, embora a ideia do 

docente como protagonista do ensino e o transmissor do 

conhecimento em sala de aula não ser apontada como 
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características do ensino investigativo pela maioria dos 

participantes, ainda assim um percentual expressivo de 

21,7% deles associou tais concepções à prática 

investigativa. No tópico II, especificamente, verificou-se 

que a ideia de professor mediador não é entendida como 

algo inerente ao ensino por investigação por um 

percentual de 43,5% dos pesquisados. 

A literatura da área de ensino de Ciências por 

investigação discute com recorrência acerca do papel do 

professor nas práticas pedagógicas baseadas na 

investigação. Está bem consolidada a ideia de que o 

professor figura-se como sujeito que medeia e facilita a 

aprendizagem, em vez de figurar-se como o ―transmissor 

do saber‖. Para Scarpa, Sasseron e Silva (2017), o papel do 

professor em práticas de ensino investigativas é o de 

gerenciador do espaço de debate, ele ―[...] não oferece 

respostas rápidas, mas aponta novas questões e caminhos 

pelas quais a investigação possa seguir‖ (SCARPA; 

SASSERON; SILVA, 2017, p. 16). Ou seja, no ensino 

investigativo, o papel do docente é o de atuar como 

orientador da investigação e fomentar as aprendizagens 

dos estudantes (LOVAGLIO; ASSÊNCIO, 2019). Nesse 

sentido, Sasseron (2015) discute que a intenção do docente 

nessa abordagem de ensino é proporcionar ao estudante o 

papel de sujeito ativo na aprendizagem dos conhecimentos 

científicos. 

Do tópico IV ao tópico VIII, a ênfase deu-se em 

investigar as concepções dos pesquisados a despeito das 

características dos estudantes no ensino de Ciências por 

investigação. A análise desses itens revelou dados 
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pertinentes em relação às concepções que os participantes 

atrelam a essa abordagem de ensino. 

No item IV, foi avaliado se o protagonismo dos 

estudantes era associado ao ensino investigativo pelos 

participantes do estudo. Nos resultados, observou-se que 

tal característica não foi relacionada a essa abordagem 

didática pela maioria dos pesquisados, sendo que essas 

concepções diferem das discussões da literatura, que 

associam a proatividade e o protagonismo estudantil como 

elementos caracterizadores dessa abordagem didática 

(OLIVEIRA, 2015; BRITO; BRITO; SALES, 2018; CAMPOS; 

SCARPA, 2018; ARAGÃO; SILVA; MENDES, 2019; 

SANTOS; SOUSA; FONTES, 2020; dentre outros). Nesse 

tópico, 60% dos participantes pesquisados que já exercem 

a docência atrelaram o protagonismo estudantil como 

inerente às práticas investigativas de ensino. No entanto, 

dados mais críticos foram verificados entre os licenciandos 

pesquisados, os quais apenas 39% associaram o 

protagonismo estudantil ao ensino de Ciências por 

investigação. Nesse contexto, percebe-se que a ideia de 

estudante protagonista do processo de ensino investigativo 

está mais internalizada pelos pesquisados que já exercem a 

docência do que pelos sujeitos que ainda se encontram na 

formação inicial. 

No item V, os pesquisados foram avaliados quanto 

à ideia de que os estudantes são passivos e receptores dos 

conhecimentos científicos em sala de aula, nas práticas de 

ensino investigativas. Nesse tópico, constatou-se que a 

maioria deles teve ideias que vão ao encontro do corpus 

de investigação da área, que advoga a não passividade dos 

educandos no processo de ensino e aprendizagem. Além 
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disso, nenhum dos participantes pesquisados que já 

exercem a docência atrelou a passividade dos alunos a 

práticas investigativas de ensino. Entre os sujeitos 

pesquisados que estão na formação inicial docente, 

constatou-se que 22% associaram a passividade do 

estudante como uma característica inerente ao ensino 

investigativo, fato que se afasta das discussões da literatura 

da área. 

A terminologia ensino de Ciências por 

―investigação‖, muitas vezes, pode imprimir sentidos 

diferentes para quem lê ou ouve discussões a respeito dessa 

abordagem didática. Nesse sentido, pode ser entendida, 

equivocadamente, como um conjunto de práticas de 

ensino voltadas para a formação de indivíduos para ser um 

cientista ou a ideia de que, com tais práticas, é possível 

desenvolver a ciência em status quo no cenário de sala de 

aula. Tendo em vista tais questões, o tópico VI foi 

verificado se os professores de Ciências e Biologia em 

formação inicial e continuada concebiam o ensino de 

Ciências baseado na investigação como uma abordagem 

didática direcionada à formação de cientistas. Nos 

resultados, verificou-se que 87% não associaram a 

formação do estudante cientista como uma das 

características do ensino de Ciências por investigação. No 

tópico VI, apenas 20% dos que estavam em formação 

continuada associaram o ensino de Ciências por 

investigação à formação de um estudante cientista. Já entre 

os licenciandos pesquisados, registrou-se um percentual 

ainda menor (11%) que associou essa abordagem de ensino 

à formação de cientistas. 
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Em seu estudo, Aragão, Silva e Mendes (2019) 

discutem que o ensino de Ciências por investigação não 

intenciona a formação de cientistas, mas, sim, contribuir 

para que o estudante desenvolva o pensamento crítico a 

partir de uma abordagem de ensino em que ele investigue 

uma problemática e busque soluções para resolvê-la, 

desenvolvendo habilidades cognitivas e, sobretudo, a 

alfabetização científica. 

Segundo Scarpa e Campos (2018), existe um 

equívoco recorrente de que as práticas de ensino 

investigativas no âmbito das escolas constituem-se de 

realizações de investigações científicas na ciência, 

reproduzindo e imitando a atividade dos cientistas. Para as 

autoras, o ensino de Ciências por investigação ―[...] é mais 

amplo do que fazer ciência, envolvendo o uso de diversas 

estratégias didáticas para coletar dados e informações que 

permitam alguma analogia ou construção de conceitos 

científicos‖ (SCARPA; CAMPOS, 2018, p. 28). Os objetivos 

da investigação no campo da escola e na ciência são 

distintos: na ciência, a intenção da investigação é construir 

conhecimentos novos sobre o mundo, já na escola, a 

intenção da investigação é que os estudantes construam 

conhecimentos e habilidades para si mesmos (SCARPA; 

CAMPOS, 2018). Nesse contexto, pode-se inferir que o 

ensino de Ciências por investigação não está voltado para 

formar estudantes cientistas ou mesmo reproduzir a ciência 

em status quo dentro da sala de aula, as práticas 

pedagógicas investigativas seriam maneiras de aproximar as 

práticas inerentes aos cientistas ao contexto da escola 

(MUNFORD; LIMA, 2007). 
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No item VII, 52,2% dos participantes afirmam que 

os estudantes passam a conhecer melhor como os 

conhecimentos científicos são construídos. Quando as 

concepções sobre esse tópico foram analisadas segundo o 

grupo de formação, constatou-se que os professores que já 

estão atuantes na docência, em sua maioria, concebem 

que, a partir de práticas de caráter investigativo, os 

estudantes passam a conhecer melhor os processos de 

elaboração dos conhecimentos científicos. Essa concepção 

esteve presente nas respostas de 60% dos pesquisados 

desse grupo. Já entre o grupo que vivencia a formação 

inicial docente, houve um equilíbrio entre os participantes, 

pois 50% deles conceberam que as práticas de ensino 

investigativas promovem a construção de conhecimentos, 

pelo estudante, sobre os processos que se desdobram na 

elaboração do saber científico e 50% discordaram dessa 

ideia. 

No tópico VIII, as concepções de 95,7% dos 

pesquisados revelaram que, por meio do ensino de 

Ciências por investigação, os estudantes se apropriam mais 

do que somente conhecimentos científicos. Tais concepções 

coadunam com as discussões de Santana, Capecchi e 

Franzolin (2018), que discorrem que, com o 

desenvolvimento de práticas de ensino investigativas, os 

estudantes compreendem as formas com que o 

conhecimento científico é produzido e desenvolvem 

habilidades investigativas. Além do mais, em práticas de 

ensino com essa abordagem, os estudantes têm maiores 

potencialidades de aprenderem conteúdos de natureza 

conceituais, atitudinais e procedimentais, além de 
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conhecimentos sobre a ciência e a natureza do 

conhecimento científico. 

No tópico IX, por conseguinte, 34,8% conceberam 

que essa abordagem de ensino é recente dentro das 

propostas educacionais para o currículo das Ciências. 

Quando as concepções dos pesquisados em relação aos 

tópicos VIII e IX foram analisadas, segundo o grupo de 

formação, foram registradas algumas nuances relevantes. 

Nenhum dos pesquisados que já atuam na docência 

associou o ensino por investigação à aprendizagem de 

conteúdos apenas conceituais ou mesmo conceberam essa 

abordagem didática como recente dentro dos currículos de 

ensino de Ciências. Já entre os licenciandos, 94,5% deles 

conceberam que, por meio do ensino investigativo, os 

estudantes aprendem para além de conhecimentos 

científicos, entretanto, um percentual de 44,5% 

apresentou lacunas acerca da historicidade dessa 

abordagem de ensino, pois a consideram recente dentro 

das discussões educacionais. 

Segundo Carvalho (2013), a educação, em meados 

do século XX, sofreu mudanças expressivas, pois houve um 

aumento exponencial dos conhecimentos produzidos pela 

humanidade e, diante disso, não é mais possível que a 

escola, especialmente o professor, ensine tudo e a todos. É 

nesse contexto que emergem as propostas de ensino que 

passam a dar importância ao protagonismo do estudante, 

na perspectiva de que ele busque conhecimentos por si só 

sem depender da transmissão do conhecimento pelo 

professor. E uma das tendências de educação que se 

inserem na valorização do protagonismo estudantil é o 

ensino de Ciências por investigação. 
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Levando-se em consideração tal pressuposto, o 

instrumento de coleta de dados contemplou uma questão 

aberta que indagava os participantes se, na concepção 

deles, os estudantes da educação básica da atualidade estão 

preparados para serem protagonistas do processo 

educativo. Analisando os discursos dos participantes, 

emergiram três categorias de análise, conforme as 

similaridades de ideias que apresentavam. 

Grupo A - Nesse grupo, abrigou-se os discursos dos 

participantes que declararam que os estudantes da 

educação básica estão aptos a serem protagonistas do 

processo de ensino e aprendizagem. Neste, abrigou-se 

30,5% das respostas dos participantes e alguns exemplos 

de discursos que clarificam essa categoria da análise estão 

expostos a seguir. 

 

Sim, os estudantes estão cada vez mais 

apropriados do acesso ao conhecimento, se 

devidamente orientados, são muito capazes 

de serem os construtores do seu aprendizado 

(PFI 16, 37 anos, gênero feminino). 

Acredito que sim, pois o ensino vem se 

modernizando ao longo do tempo e as 

novas didáticas acompanham a vida atual 

dos alunos (PFI 02, 20 anos, gênero 

feminino). 

Sim, pois os estudantes quando são 

incentivados a buscarem respostas, se sentem 

mais importantes e passam a ter maior 

desempenho nas aulas (PFC 03, 32 anos, 

gênero feminino). 

 

Grupo B - Esse grupo reuniu os discursos dos 

participantes que assinalaram que os estudantes da 



 

 
[ 356 ] 

educação básica, mesmo diante da realidade atual, que 

exige cada vez mais um grau de autonomia, não estão 

aptos a serem protagonistas do processo de ensino e 

aprendizagem. Nessa categoria de análise, foram abrigadas 

a maioria das respostas dos participantes (52%) e alguns 

discursos que são representativos desse grupo estão 

expostas a seguir. 

 

Acredito que não. Geralmente, o professor 

está como protagonista e o aluno assume um 

papel passivo (PFC 02, 38 anos, gênero 

feminino). 

De modo geral, não, pois a maioria dos 

professores ministra aula de modo 

tradicional (PFI 04, 22 anos, gênero 

feminino). 

Não, pois eles ainda não têm curiosidade 

para investigar ou buscar mais 

conhecimentos (PFI 08, 38 anos, gênero 

feminino). 

Acredito que não, o ensino na rede básica é 

bem tradicional e passivo (PFI 13, 24 anos, 

gênero feminino). 

Ainda não, essa prática seria mais fácil se não 

barrássemos os porquês na infância. A 

curiosidade das crianças precisa ser 

incentivada, não impedida, isso reflete na 

adolescência. Como sabemos, estamos cheios 

de jovens que vivem entediados e sem muita 

vontade de conhecer coisas novas na escola. 

Mas nada é impossível, precisamos 

perseverar nessa abordagem de ensino, para 

um dia alcançarmos uma educação de 

qualidade (PFC 05, 31 anos, gênero 

feminino). 
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Grupo C - Nesse grupo, foram colocadas as 

respostas dos participantes que apresentaram certa 

indecisão sobre os estudantes estarem ou não aptos a 

exercerem protagonismo no processo de ensino e 

aprendizagem, ou mesmo que condicionaram essa 

característica às metodologias e/ou práticas de ensino 

propostas pelo professor. Essa categoria de análise abrigou 

apenas 17,5% dos discursos e dois deles estão apresentados 

a seguir. 

 

Acredito que sim, tudo vai depender da 

força de vontade dos estudantes para 

aprender (PFI 14, 21 anos, gênero feminino). 

Depende. O tipo de ensino proposto na 

instituição do aluno, interfere diretamente 

nas ações e ideias vivenciadas e absorvidas 

pelos alunos (PFI 09, 20 anos, gênero 

masculino). 

Preparados, talvez. Eu diria que parte do 

aluno sim. Outros nem sabem que podem 

ser protagonistas de seus saberes (PFC 01, 42 

anos, gênero feminino). 

 

Entre os pesquisados que já exercem a docência, 

40% dos discursos sobre a aptidão dos estudantes em 

serem protagonistas do processo formativo foram alocados 

no ―Grupo B‖ e 40% foram alocados no ―Grupo A‖. Já 

entre os discursos dos licenciandos, constatou-se que 50% 

deles apontaram que os estudantes da educação básica não 

se encontram preparados para exercer o protagonismo do 

ensino e 39% apontaram que estão preparados. Um 

percentual de 16,5% apresentou indecisão quanto à 

questão. 
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Essas concepções dos professores e dos licenciandos 

pesquisados situam-se como pessimistas em relação às 

propostas da própria Base Nacional Comum Curricular 

(BRASIL, 2018), que defendem que os estudantes da 

educação básica devem assumir o protagonismo de sua 

aprendizagem. Uma das maneiras de tornar os estudantes 

mais ativos e protagonistas da busca pelo conhecimento se 

dá com a proposição do ensino de Ciências por 

investigação, o qual foi verificado no estudo de Campos e 

Scarpa (2018), que constatou que o aumento do 

protagonismo dos estudantes no processo de ensino e 

aprendizagem foi uma das possibilidades dessa abordagem 

de ensino mais citadas por licenciandos em Ciências 

Biológicas. 

 

Considerações finais 

 

Pretendeu-se, neste estudo, analisar as concepções 

sobre o ensino de Ciências por investigação de sujeitos que 

vivenciam a formação inicial docente e de sujeitos que já 

atuam na docência de Ciências e Biologia, no sentido de 

fomentar discussões sobre como essa abordagem de ensino 

tem sido entendida por indivíduos que irão gerir a 

educação científica futuramente (os licenciandos) e por 

aqueles que já a gerem na prática (os professores). 

Os dados produzidos neste estudo revelaram que várias 

características do ensino de Ciências por investigação foram 

reconhecidas por um elevado percentual dos pesquisados, 

como o protagonismo dos estudantes (56,5%), o professor 

como mediador do processo de ensino e aprendizagem 

(43,5%) e o reconhecimento de que os estudantes se 
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apropriam das formas com que os conhecimentos 

científicos são produzidos no desenvolver de práticas de 

ensino de viés investigativo (52,2%). Entretanto, 

encontraram-se alguns equívocos entre as concepções dos 

pesquisados sobre a abordagem didática investigada, como 

a ideia do professor como transmissor do conhecimento e 

a figura do estudante como receptores de conhecimentos 

científicos, bem como a associação do ensino de Ciências 

por investigação à formação de cientistas. Tais equívocos 

tiveram percentuais mais elevados entre os licenciandos, 

refletindo a fragilidade na construção das bases teóricas 

que fundamentam o ensino de Ciências investigativo na 

formação inicial desses sujeitos. 

A partir dos achados do estudo, é possível perceber 

a necessidade de investimentos em ações e até mesmo de 

políticas públicas do Estado na formação de professores, 

sobretudo, na formação inicial, no sentido de fomentar os 

aportes teórico-metodológicos necessários para os 

responsáveis pela educação científica poderem propor 

práticas de ensino em um viés investigativo. Nesse sentido, 

reitera-se que a coleta de dados deste estudo foi realizada 

no início de uma ação formativa com o público 

pesquisado, ação essa que vai ao encontro da necessidade 

de fornecer os subsídios básicos aos licenciandos e aos 

professores sobre práticas de ensino investigativas na 

educação científica. 
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HISTÓRIAS ATRAVÉS DAS IMAGENS 

GEOGRÁFICAS E URBANÍSTICAS DA ―NOVA 

ALBUQUERQUE‖ PLANEJADA PARA EFETIVAR A 

FRONTEIRA DO MATO GROSSO NO  SÉCULO 

XVIII 

 

Rosângela Aparecida de Souza Reis 
51
 

 

Nossa pesquisa pertence a este tempo ―segundo‖ da 

análise, que passa das estruturas às ações narrativas. 

Elas permitirão precisar algumas formas elementares 

das práticas organizadoras de espaço: a bipolaridade 

―mapa‖ e percurso, os processos de delimitação ou 

―limitação‖ e as ―focalizações‖ enunciativas‖ (ou seja o 

índice do corpo no discurso).  

Michel de Certeau, 2002 

 

Introdução 

 

O presente estudo investiga a prática de transmitir 

histórias através das leituras de imagens no espaço escolar e 

as suas múltiplas possibilidades, as quais são 

enriquecedoras. As representações, para serem conhecidas 

e discutidas entre os estudantes, necessitam, quando 

possível, fazer uma inter-relação com a História da Arte, 

principalmente no contexto em que o professor utiliza dos 
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conceitos da iconografia como metodologia no 

desenvolvimento das suas atividades. As aulas dialogadas 

no campo educacional tendem, com essa prática, a serem 

mais amplas e menos exaustivas; por conseguinte, os 

alunos tornam-se mais ativos. Eis aí uma das intenções 

deste artigo, ao nos remetermos à compreensão dos 

espaços constituídos no período do Brasil Colonial.  

Para afunilar as análises, utilizou-se o acervo 

bibliográfico do Instituto Luís de Albuquerque de Mello 

Pereira e Cáceres – ILA – e do Núcleo de Documentação 

Regional, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

– Câmpus do Pantanal – ambos em Corumbá, MS. 

Também foram feitas análises dos manuscritos elaborados 

na administração de Luís de Albuquerque de Mello Pereira 

e Cáceres (1772-1789), pertencentes ao acervo do Arquivo 

Público de Mato Grosso (APMT), além dos documentos do 

Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional 

(NDIHR), principalmente as microfichas que reproduzem 

os documentos do período estudado. 

A leitura iconográfica e a interpretação dos 

planos e plantas urbanísticas da Povoação de Albuquerque 

seguiram o referencial teórico de Erwin Panofsky (1989). 

Porém, o autor salienta que é necessário ―saber que a 

iconografia apenas considera uma parte de todos esses 

elementos que entram no conteúdo intrínseco da imagem, 

seja obra de arte ou não, e tem de se tornar explícitos se a 

sua percepção quer ser articulada e comunicável‖. 

(PANOFSKY, 1989, p. 34).  

Diante da proposta do autor, consegue-se adentrar 

através das imagens e entender o que significou ―civilizar‖ 

os ameríndios e compreender o espaço do Pantanal onde 
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Albuquerque foi planejada. Vale lembrar que, para 

organizar e administrar esse vasto território colonial, assim 

como garantir a posse das terras pertencentes de direito à 

Espanha, Dom João V (1706-1750), rei de Portugal, criou, 

em 9 de maio de 1748, a Capitania de Mato Grosso e 

Cuiabá. Isso porque uma unidade administrativa do porte 

de uma Capitania era muito significativa e marcava a 

presença portuguesa na região entrecortada pelos rios 

Paraguai, Araguaia e Guaporé. 

A ―Nova Povoação de Albuquerque‖ (hoje cidade 

de Corumbá no Mato Grosso do Sul) fez parte de um 

projeto político de urbanização dos portugueses para as 

terras banhadas pelas águas do rio Paraguai. A historiadora 

Maria de Fátima Costa, que desenvolveu estudos sobre o 

Pantanal, observou que na planície inundável, cuja 

geografia é mutável, ―o volume de água no período de 

cheias desenhava um lugar que não tem perenidade‖ 

(COSTA, 1999, p. 27). As relações desenvolvidas nessa 

localidade tiveram a água como elemento norteador, 

exatamente onde foi fundada a povoação. 

Esse processo foi resultado da implantação da 

colonização portuguesa nas terras ao sul de Mato Grosso – 

hoje MS – na segunda metade do séc. XVIII. Nesse sentido, 

pode-se entender o lugar no qual a ―A Nova Povoação de 

Albuquerque‖ (Corumbá-MS) foi pensada, planejada e 

edificada. Para isso, deve-se compreender a política de 

locação dos planos e plantas arquitetônicas 

desenvolvidos  para efetivação dos espaços lusitanos em 

terras pantaneiras. Para tanto, vê-se que tudo isso se 

estabeleceu como um importante lugar que esteve inserido 

nas discussões diplomáticas de fronteiras entre as possessões 
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castelhanas e lusitanas, isto é, o Tratado de Madri, de 

1750, e o Tratado de Santo Ildefonso, de 1777, com o 

intuito de resolver as possessões portuguesas no período 

colonial.  

Em terras coloniais do Mato Grosso, os lusitanos se 

instalaram próximos a uma elevação de terras no dia 21 de 

setembro de 1778, onde fincaram uma cruz e escreveram a 

Ata de Fundação da Povoação de Albuquerque, sob as 

ordens do Capitão-general Luís de Albuquerque de Mello 

Pereira e Cáceres, executada pelos súditos Marcelino Roiz 

Camponês e João Leme do Prado, sendo assim tal fato 

aconteceu, diante dos olhos dos ameríndios que habitavam 

o solo pantaneiro. 

As duas imagens da Povoação de Albuquerque, que 

nasceu no século XVIII, hoje localizada no lugar 

denominado de Mato Grosso do Sul, relacionam-se com as 

plantas arquitetônicas produzidas pelos agentes 

colonizadores que enviavam, em um primeiro momento, 

riscos, mapas do lugar, sejam desenhos cartográficos, 

planos ou plantas.  

Os planos a serem estudados (Figura nº 1), assim 

como a planta alta da ―Nova Povoação de Albuquerque‖ 

(Figura nº 2), estão inseridos na implantação dos projetos 

urbanísticos que organizaram as terra da povoação e seus 

habitantes, com ideias de fixarem os lugares para uma 

melhor adaptação e estabilidade da população na colônia. 

 

―Plano da Direção‖: paisagem cultural 

 

Em 1734, Fernando Paes de Barros e seu irmão Artur 

Paes, partindo de Vila do Cuiabá, embrenharam-se pelo 
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sertão dos divisores de águas das bacias 

Paraguai/Guaporé/Juruena em busca de índios Pareci, 

encontrando ouro na faixa de terras entre os rios Sararé e 

Galera. Esse novo achado possibilitou, um ano depois, a 

fundação de núcleos de povoamento na região do 

Guaporé, a exemplo dos arraiais de Sant‘Ana, Pilar, São 

francisco Xavier e Ouro Fino. 

Em 1737, garimpeiros cuiabanos atingiram o rio 

Guaporé e fundaram um sítio com o nome de Pouso 

Alegre, o mesmo local que, em 1752, Antônio Rolim de 

Moura escolheu para fundar Vila Bela da Santíssima 

Trindade, como Vila-capital na nova Capitania de mato 

Grosso e Cuiabá. 

Em vista disso, a descoberta de ouro no divisor de 

águas entre as bacias Amazônica e Platina no século XVIII 

gerou intensos conflitos entre os hispano-americanos, tanto 

naqueles que moravam em ―Assunción‖, como nos que 

estavam em ―Santa Cruz de La Sierra‖. Dentre as atitudes 

tomadas pelos novos conquistadores para assegurar a posse 

daquelas terras, estavam os projetos de conhecer melhor a 

região, abrir vias de acesso e comunicacão com o litoral de 

colonização portuguesa e, assim, promover a instalação de 

núcleos de povoamento.   

Assim sendo, isso originou os respaldos da política 

urbanística lusitana, o que significou contrariar o 

―determinismo geográfico‖, competência dos 

colonizadores de transformar a natureza e a sociedade a 

suas praticas culturais. Entende-se que a organização dos 

espaços urbanos na colônia seguiu, nessa segunda metade 

do século XVIII, os preceitos dos ideais iluministas, que se 

expressavam na forma de conceber os estilos das casas, dos 
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monumentos, os traçados das ruas, jardins e igrejas, com a 

marca das ―réguas e compassos‖, que determinavam linhas 

retas e regulares, resultando na construção de povoações, 

arraiais, vilas e cidades planejadas.  

Diante disso, tem-se as ―Leyes de Índias‖
52

 que 

Milton Santos na obra Formação de cidade no Brasil 

colonial:  

 

[...] que tratavam da escolha do local para 

a povoação, tendo em vista a salubridade, 

a terra, o clima, os pastos, os animais, de 

acordo coma as normas respaldadas nessa 

lei. [...]. Verdadeiro código legislativo a 

que, no campo urbanístico, deve atribuir a 

unidade dos traçados. Estes, se nem sempre 

lhe obedeciam com rigor, seguiam-nas pelo 

menos em parte, e principalmente quanto a 

essas duas particularidades: da Plaza maior 

e do traçado das ruas em xadrez [...] 

Desciam as Leyes de Indias, no seu livro 

quarto, títulos quinto e sétimo, a muitas 

minúcias. (SANTOS, 1999, p. 42) 

  

São as Leyes de Indias o guia dos desbravadores 

nos solos desconhecidos, o que   justifica a implantação 

dessa política nos espaços do Brasil, seja no litoral ou no 

―sertão‖ do Mato Grosso, onde verdadeiras redes de 

fortificações e de aglomerados urbanos garantiriam a 

sobrevivência e posse territorial. Por isso, será edificado 
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 LEYES DE INDIAS: “A freqüência da Plaza maior como centro da composição 
urbana e do traçado em xadrez como seu complemento resultou, nas cidades de 
colonização hispânica, a existência de uma legislação uniforme que fazia parte 
integrante das famosas ‘Leyes de Índia’”. (SANTOS, 1999, p. 42). 
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―A Nova Povoação de Albuquerque‖ em 21 de setembro 

de 1778. Antes de encontrar o local para a fundação da 

nova povoação, esses sertanistas se arrancharam numa 

região de solo fértil, em 02 de setembro de 1778, 

denominando-a de Ladário, a qual, posteriormente, 

configurou-se como centro de abastecimento para o 

povoado que logo seria formado. 

Depois de insistente procura, João Leme do prado 

e Marcelino Rodrigues Camponês encontraram o local 

que consideravam ser adequado para edificação da 

―Nova Povoação de Albuquerque‖, conforme lhes havia 

determinado o governador Luís de Albuquerque de Mello 

Pereira e Cáceres. 

Para pensar o planejamento de Albuquerque, 

pode-se seguir os estudos de Moraes (2003). Segundo  a 

autora, a coroa lusa ―objetivava controlar por meio de 

um plano diretor de largo alcance, estes núcleos 

civilizatórios‖, criando, assim, novas formas de viver que 

poderiam responder às necessidades de sobrevivência e 

posse do território e os traçados das ruas desenhados 

representaram a preocupação lusitana, além disso ―[...] as 

edificações foram regulamentadas na expectativa de 

ajustá-las ao  modo de vida português, com novos 

padrões de civilidade próprios da cultura européia, 

reproduzindo na Colônia formas e modos de vida 

considerados refinados e vistos como ideais‖. (MORAES, 

2003, p. 53).  

A preocupação em estabelecer a materialidade da 

constituição da ―Nova Povoação de Albuquerque‖ não 

estava apenas na aparência arquitetônica. O que 

importava, na construção da rede urbanística, era 
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também a reformulação cultural na América portuguesa, 

pois não dispensaram  a configuração das formas, afinal os 

planos e plantas desenvolvidos na metrópole eram 

racionalmente elaborados e envolviam desde critérios 

rigorosos, tanto na aparência, quanto nas medidas, 

datados, quanto esquematizados, o que representou as 

ideias iluministas.  

É possível conferir no plano da Figura nº 1 – ―Plano 

da Direção e Forma com que se acha  estabelecida a 

Povoação de Albuquerque: situadas nas margens do Rio 

Paraguai‖ – o esboço do planejamento urbano da ―Nova 

Povoação de Albuquerque‖. Neste plano, desenhado para 

organizar Albuquerque, não há registro de autoria, 

configurando apenas como ―autor desconhecido‖. 

Apresenta-se um traçado geométrico disposto 

retangularmente, nas cores vermelho e amarelo, 

alinhando o terreno com planos arranjados de forma 

organizada e fechada, o que deixa um espaço quase vazio 

no meio e apresenta apenas um pequeno ponto na parte 

superior do centro do retângulo. Todos os lados são 

subdivididos em pequenas partes quadradas. A exceção 

está no traçado superior que em seu centro apresenta um 

ambiente que foge dos padrões apresentados no restante 

da imagem, e do traçado inferior que em seu centro 

também se apresenta como um espaço sem  construção, 

isto é, ―vazio‖. 

 Em algumas dessas partes separadas, visualiza-se 

algumas letras como forma de identificar ou destacar 

determinados compartimentos, seguidas por suas 

legendas. Cada extremidade do retângulo oferece, ainda, 

uma brecha, todas marcadas pela letra ―F‖, onde existe 
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uma passagem que possibilita transitar para fora da 

povoação. Logo abaixo do traçado geométrico tem-se um 

desenho, de cor verde, que se divide em dois braços com 

a descrição: petipé de braças, com as indicações abaixo 

desses escritos, e, no desenho do rio Paraguai, as 

indicações: ―Paraguay‖ e ―Tamengos‖.  

Para pensar na composição desse plano, estão 

presentes os ideais do urbanismo iniciados junto à 

administração pombalina e posta em prática em terras da 

colônia portuguesa, com forte influência iluminista; com 

a proposta de estabelecer planejamentos arquitetônicos 

de casas edificadas resultando no ―bom governo‖, como 

aquele que pensa meticulosamente o lugar para constituir 

espaços planejados. Assim sendo, pode-se observar a 

planta abaixo: 

 

Figura nº 1: Plano da Direção e Forma com que se acha estabelecida a 

Povoação de Albuquerque: situadas nas margens do Rio Paraguai, 1789. 

Autor: desconhecido. Fonte: (GARCIA; FERNANDES, 2002, p. 192). 
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Diante desse desenho aquarelado tem-se a 

representação do plano, que especifica a estrutura 

urbana, e é apresentado em quatro cores: vermelho, verde, 

castanho e amarelo. A legenda identifica, através das letras 

de A a T, diversos lugares da povoação de Albuquerque, 

como, por exemplo, a letra A: ―Casa de oração‖, e a B: 

―Plinto onde acenta à cruz‖, localizados no centro da 

povoação que denomina onde se estabeleceu a Igreja 

católica. A rede hidrográfica resume-se ao ―troço‖ do rio 

Paraguai, conforme descrita: ―onde o ‗Tamengos‘  deságua. 

A vegetação é figurada através dos estratos arbóreo e 

arbustivo que marginam os rios‖. (GARCIA; FERNANDES, 

2002, p. 192).  

A casa na planta baixa representa o desenho e serve 

para a moradia do colonizador e dos colonos, que, cabe 

destacar, eram materialidades diferentes das utilizadas na 

tecnologia
53

 ameríndia, que já viviam nessa região 

pantaneira. No caso dessas habitações, vê-se que eram 

planos com ideais de urbanismo. Por isso, é possível 

conferir os projetos urbanísticos que organizaram o 

espaço físico da terra da  Nova Povoação e as práticas de 

seus habitantes, com finalidade de fixarem lugares lusitanos 

para um  melhor viver da população. Então, pode- se 

também entender esse lugar codificado, que  pelo rio 

Paraguai chegavam as várias estruturas militares que 

aparecem referenciadas, quais sejam: ―Corpo da  

Guarda‖, ―Quartel de Pedestre‖, ―Casa das Armas‖, 

―Quartel do Sargento Mor‖, ―Quartel do  Capitão Mor‖, 
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 Sobre esse estudo ver: José Afonso Botura Porto Carrero. Bái, a casa Boé: Bai a 
casa Bororo. Uma história da morada dos índios Bororo. Cuiabá: 2001. Dissertação 
(Mestrado), UFMT. 
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―Rastilhos para sentinelas‖, ―Corpo da guarda‖, 

―calabouço‖, ―Quartel de  Pedestres‖, ―Casa das Armas‖, 

―Casa para Capitão Mor quando houver‖ e ―Casa de 

oração‖. 

  Sendo assim, pensa-se que, ao entrar na povoação 

aportando na margem direita do rio Paraguai (hoje  Porto 

Geral), acaba-se adentrando no caminho para a povoação, 

e daí chega-se ao ponto onde se estabeleceram  

―guaritas‖ de segurança da povoação, isto é, onde 

localizavam as sentinelas. Ao subir o barranco (hoje 

Ladeira Cunha e Cruz), passa-se pela ―Casa das Armas‖, 

―Corpo da Guarda‖ e o ―Quartel de  Pedestre‖. Nesta 

imagem – planta baixa – revela o que se idealizou construir 

em ―Nova Povoação de Albuquerque‖: um ambicioso 

plano arquitetônico dos tempos coloniais, elaborado para 

enfrentar obstáculos. Contudo, o que se viu foram projetos 

organizados no gabinete de Lisboa para as terras de Mato 

Grosso que esbarraram nos desafios enfrentados pela 

presença do solo pantaneiro. 

Essa descrição explica o plano (Figura nº 1) 

desenhado para palmilhar os espaços de                              Albuquerque, 

esquematicamente bem codificados, o que nos leva a 

pensar nos estudos de Flexor, quando diz que: ―é 

interessante notar que, mesmo as aldeias e lugares que 

foram instalados depois de 1750, embora não tivessem o 

estatuto de vila, seguiam o mesmo traçado‖ (FLEXOR, 

2003, p. 10). Esse desenho arquitetônico foi a 

representação ―imagética, pelas quais os homens 

expressaram a si próprios e o mundo‖ (PESAVENTO, 

2005, p. 42). Uma concepção de mundo criada para 

estabelecer o viver na ―Nova Povoação de Albuquerque‖ 
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nos tempos coloniais. 

 

Repovoamento e reurbanização do solo da colônia Brasil  

 

No século XVIII, os dois grandes núcleos 

populacionais que os conquistadores luso-brasileiros 

estavam estabelecendo – tanto em área da bacia platina 

(Cuiabá), como da bacia Amazônica (Vila Bela) – eram 

localizados em territórios que, por força do Tratado de 

Tordesilhas (1494), pertenciam ao império espanhol.  

Nesse sentido, reforçou-se a tese de Delson (1997, p. 

9), ao afirmar que: ―no final do século XVIII, as cidades 

planejadas do Brasil, novamente seguem o modelo 

europeu de paisagismo, árvores são plantadas, alamedas 

que davam impressão de ordem e uniformidade‖. Diante 

disso, defendeu o posicionamento que o território colonial 

dominado pela coroa portuguesa recebeu um 

planejamento urbano bem elaborado tanto quanto ao das 

colônias castelhanas. 

Cabe lembrar, nesse ínterim, que a planificação da 

povoação significou a representação da estratégia de 

conquista da coroa portuguesa, pois reorganizou o solo 

pantaneiro de acordo com a tradição das autoridades 

lusitanas, fundando ―A Nova Povoação de Albuquerque‖, 

posteriormente pertencente às redes urbanas fronteiriças. 

Durante o Ministério de Pombal, foi adotada uma 

política metropolitana portuguesa para ocupação e 

urbanização do Brasil para melhor integração das 

comunidades indígenas aos hábitos considerados 

―civilizados‖ pelos lusitanos. Em vista disso, para Flexor, ―a 

Metrópole tomava a si o controle total desse território, 
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por meio da intervenção direta, iniciando um processo de 

repovoamento e reurbanização‖ (FLEXOR, 2003, p. 2). 

Do mesmo modo, pode-se conceber, assim, a 

maioria dos planos e plantas das povoações do Brasil 

como a vontade e necessidade de efetivação de posse das 

terras em litígio entre as coroas espanholas e portuguesas.A 

imagem da planta baixa representou os compartimentos 

pensados e as sensibilidades nos investimentos de 

construção da realidade proposta para o Brasil, 

expressando o mundo idealizado para o melhor viver na 

colônia. 

  Feito em 1º de abril de 1790, o plano n° 02, 

arquitetônico, foi elaborado na metrópole e repassado aos 

agentes administrativos na colônia em formato de Planta 

Alta. Segundo Delson: ―[...] seguidas pelos engenheiros 

militares que foram [...] durante todo    período colonial 

os principais arquitetos urbanistas e construtores do 

Brasil, a quem devemos um acervo de serviços incalculável 

e obras do maior apuro e sensibilidade‖. (SANTOS, 1999, 

p. 71). 

No meio dessa imagem está um grande espaço, no 

estilo de uma praça ou avenida, com suas laterais fechadas 

e a abertura apenas nos quatros lados, além de haver uma 

passagem. Percebe-se que houve um aumento do 

planejamento dos espaços visíveis esteticamente com 

relação ao plano anterior, há também uma disposição 

regular e várias divisórias de cores uniformes, ou seja, 

amarelo claro, cujas linhas horizontais e verticais tendiam 

para o ponto distante em que se encontram e que estão 

fora do retângulo central. Na obra A Mais Dilatada Vista 

do Mundo, encontra especificado que,  
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[...] A rede hidrográfica resume-se ao rio 

Paraguai, que tem a indicação do sentido 

da sua corrente através de uma mancha 

pouco uniforme de pequenos símbolos e 

uma área identificada como: [...] ―orta e 

pomar dos arvoredos‖. As estruturas 

militares que surgem  referenciadas são: 

―residência do comandante‖, ―casa de 

prisão‖, ―quartel dos pedestres solteiros‖, 

―casa de guarda‖. A única indicação de 

edifícios religiosos é a de ―casa de oração‖. 

A principal atividade econômica seria a 

agricultura, tendo em conta as múltiplas 

estruturas existentes: ―engenho de moer 

cana‖, ―caca de tecer pano de algodão‖, 

―payol, ou seleiro para o milho‖, 

―Armazém de mantimentos‖. Na margem 

do Paraguai encontra-se, assinado por uma 

cruz o ―Lugar da Posse‖. Na parte inferior 

direita da planta está inscrito um quadro 

estatístico onde se discrimina o ―estado do 

povoadores existentes, e suas idades‖. 

(GARCIA; FERNANDES, 2002, p. 432) 

 

Também cabe identificar nesse plano a presença do 

hospital e a casa das colonas e colonos solteiros. Esse 

projeto urbanístico, representado pela Figura n° 2, 

provavelmente foi baseado no desenho realizado por João 

Leme do Prado, no ano de 1776. Dessa forma, afirma-se 

que essa povoação foi levantada, palmilhada e constituída 

como espaço planejado para consolidar a fronteira oeste 

da Capitania de Mato Grosso e do Cuiabá, com base nos 

projetos de cunho iluministas e estrategistas da coroa 
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portuguesa, iniciados pela administração pombalina. Ao 

estudar sobre o urbanismo, Flexor afirmou que: 

 

A urbanização, com base em planos ortogais, 

tão comuns na América de domínio 

espanhol, já era encontrada no Brasil a partir 

de D. João V, mas com intensificação de uso, 

como regra pré-estabelecida, na segunda 

metade do século XVIII. O motivo principal 

estava fundado especialmente na nova 

política portuguesa de voltar seus olhos para 

o Brasil, até então ocupados na Índia, e 

consequente promoção de seu 

repovoamento, reurbanização e defesa. Pelo 

lado espanhol também se promoveu um 

plano de ocupação do solo, tentando 

avançar as fronteiras com povoações de 

crioulos ou espanhóis, especialmente galegos 

e canários. E a estrutura urbana dos inúmeros 

povoados teve a praça quadrada como 

núcleo central e as ruas regulares com lotes 

retangulares. (FLEXOR, 2003, p. 11) 

 

Assim, os governantes do Brasil julgavam que os 

espaços de Albuquerque precisavam de habitantes 

europeus para estabelecer uma nova sociedade. 

Resolveram, então, atraírem os ameríndios com ―mimos‖ 

para conseguirem seus objetivos: colonizar. E por isso 

estiveram diante das repulsões, as alianças, as penetrações e 

expansões dos limites fronteiriços. Contudo, o Estado 

português não mediu esforços ao elaborar as moradias dos 

habitantes coloniais e lisboetas. Segundo Keneth Maxell, foi 

o governo de Pombal que resolveu os problemas que 

marcaram o século XVIII, inclusive acentuou a dependência 
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de Portugal em relação ao Brasil, já que delineou a 

estrutura cronológica para a época toda. (MAXELL, 1996). 

Outro representante da coroa lusitana que esteve 

em solo pantaneiro foi Alexandre Rodrigues Ferreira, que 

registrou a planta alta da povoação realizando o desenho 

da Figura nº 2, inclusive contribuiu para certificar-se que, 

de fato, a povoação de Albuquerque teve os seus planos 

efetivados, seguindo o padrão de racionalidade exigido nas 

normas urbanísticas. Isto é, de acordo com o linguajar da 

época, estava a povoação ―ereta‖ ou ―eregida‖. 

A Expedição Filosófica de Alexandre Rodrigues 

Ferreira (1783-1792), primeiro cientista luso-brasileiro que 

percorreu o solo da Amazonas e do Pantanal, organizou 

uma planta alta da ―Nova Povoação de Albuquerque‖, 

com data do ano de 1790, denominada ―Vista interior da 

mesma Povoação de Albuquerque‖ (Figura n° 2). Cabe 

dizer que esta trata-se da primeira representação da 

Povoação de Albuquerque já elevada. Essa expedição 

científica registrou estudos mineralógicos, climáticos, 

etnográficos e iconográficos, sendo responsável, também, 

pela realização dos desenhos da Amazônia, da bacia do rio 

Guaporé, do cerrado e Pantanal. 

A Povoação de Albuquerque foi visitada por 

Ricardo Franco de Almeida Serra (hoje patrono da 

engenharia militar), que descreveu os espaços numa 

minuciosa narrativa, com os objetivos de executar as 

ordens determinadas pela metrópole no projeto do sistema 

colonizador. Vale-se das palavras do engenheiro Ricardo 

Franco de Almeida Serra para a análise iconográfica da 

aquarela abaixo, tendo em vista que esse administrador 

descreveu de maneira meticulosa o espaço e os elementos 
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que compõem a paisagem ora representada. Relatou este 

colonizador, em seu diário no ano de 1857, ao avaliar a 

figura da planta alta da ―Nova Povoação de 

Albuquerque‖, elaborada pela expedição de Alexandre 

Rodrigues Ferreira, em 1790, denominada de ―Vista 

interior da mesma Povoação de Albuquerque‖, a seguinte 

visão: 

 

Este estabelecimento tem a figura de um 

grande pátio fechado, com casas em roda, e 

um portão na frente do rio; constando de 

[...] passos de largo e [...]. de comprido, 

sendo a população de quase 200 pessoas, 

que aqui plantam já muito milho e feijão, 

que superabunda feito o anual consumo; 

também há muito algodão, que aqui mesmo 

fiado e tecido vai para Cuiabá a troco de 

algumas coisas que necessitam. A pesca neste 

lugar é abundante, e o mato tem a mesma 

abundancia muita caça; e ainda como essa 

habitação esteja cercada dos gentios Payaguá 

e Guaikuru ou cavaleiros, contudo pela 

aspereza do terreno, e sua situação que 

flanqueia todos estes vastos terrenos, pelo 

meio dos quais corre o rio Paraguai, não tem 

sido até o presente insultada pelo dito 

gentio. (SERRA, 1857, p. 3) 

 

O viver em Albuquerque está nos relatos de Ricardo 

Franco, discortinando os diferentes modos de fazer e 

discutindo os meios utilizados para garantir a sobrevivência 

de uma população. Isso viabilizou o entendimento do 

cotidiano de constantes solicitações – de ferramentas, 

ferros, pólvoras e chumbo – que resultou como importante 
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elemento para a efetivação da política expansionista 

portuguesa na América Meridional. 

Percebe-se que os preceitos de José de Souza 

Martins, ao se tratar de um lugar de fronteira, cabem para 

a análise da ―Nova Povoação de Albuquerque‖, visto que 

ao descrever um espaço fronteiriço, esse autor explicitou 

que há, sobretudo no que se refere aos diferentes grupos 

dos chamados civilizados que se situam do lado de cá, um 

cenário de intolerância, ambição e morte. Já no âmbito 

dos diversos grupos étnicos que estão do outro lado das 

respectivas concepções do espaço e do homem, a fronteira 

é um verdadeiro ponto limite de territórios que se 

redefinem continuamente, disputados de diferentes modos 

por diferentes grupos humanos. (MARTINS, 1997, p. 13). 

Essa fronteira, que representou o ―limite‖, pode se 

configurar como lugar dos encontros e desencontros, 

integração e dispersão, resultando uma povoação em que 

esteve presente as esperanças e vontades de 

enriquecimentos. A caminhada pela aquarela da ―Nova 

Povoação de Albuquerque‖ possibilita cortejar a simetria, 

com fachadas harmoniosas, portas e janelas que se 

intercalam alguns compartimentos com uma janela, outra 

com duas e até três, o que acabava por diferenciar um 

estabelecimento do outro. De frente para o pátio similar 

há um espaço de praça, o que caracteriza uma exemplar 

organização arquitetônica da povoação. Como se vê 

abaixo: 
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Figura nº 2: Vista interior da Povoação de Albuquerque. Original do 

Museu Botânico Bocage, Lisboa, 1790.   

Autor: desconhecido. Fonte:  Reis Filho (2000, p. 247). 

 

A administração permaneceu com o firme propósito 

de demarcar os limites territoriais para Portugal. É a 

indicação do entendimento da ordem urbana como novo 

padrão de sociabilidade estipulado nos gabinetes da 

Europa e que interferiria na vida dos luso-brasileiros, o 

que, por conseguinte, influenciava no viver na região 

pantaneira, entre colonizador e colonizados. Albuquerque 

constituiu-se como um importante marco da política de 

fronteira lusa no interior da América colonial na segunda 

metade do século XVIII. Diante dessa situação, Nestor 

Goulart Reis Filho escreve que:  

 

[...] à medida que se processava o avanço do 

povoamento para o interior, na conquista 
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do Planalto brasileiro outra preocupação 

tornou-se patente na escolha dos sítios 

urbanos: a presença da água e a facilidade de 

comunicações, isto é, dois elementos vitais 

para a existência e a sobrevivência dos 

aglomerados. (REIS FILHO, 2000, p. 71) 

 

O viver do homem nessa região fronteiriça sempre 

foi muito complexo, envolvendo sonhos e mortes, além da 

necessidade de moradias e de habitantes de origem lusa 

para estabelecer práticas culturais civilizatórias na região, 

constituindo espaços de contato entre o homem europeu e 

os indígenas, numa relação lugar e homem. Para Keneth 

Maxell: ―[...] por razões históricas inicialmente e depois 

por razões relacionadas como o crescente desequilíbrio 

entre o Brasil e Portugal, o relacionamento entre os dois 

países durante todos esses períodos nunca foi meramente o 

de um servo colonial e um senhor europeu‖. (1996, p. 

172). 

É nessa perspectiva que se adentrou nos planos e 

plantas da ―Nova Povoação de Albuquerque‖, a qual 

entende o viver dos Albuquerquinos como resultado do 

entendimento do cotidiano fronteiriço, distante do litoral 

brasileiro e dos grandes centros consumidores. Assim, Reis 

Filho, ao escrever sobre o urbanismo do século XVIII, 

explicou que: ―os processos de urbanização expressam-se 

por uma ordem eventualmente elaborada em teoria, mas 

necessariamente elaborada na prática, que é a política 

urbanizadora‖ (REIS FILHO, 2000, p. 126).  

Porém, percebe-se que isso só se estruturou 

enquanto povoação nos preceitos da coroa de Portugal, o 

que resultou em marco político, atendendo à meta da 
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coroa portuguesa. Neste sentido, é possível ensinar história 

da ―Nova Povoação de Albuquerque‖ ao analisar os 

planos e plantas do século XVIII com os objetivos claros da 

coroa portuguesa de ―civilizar‖ o lugar e ―sua gente‖, no 

caso, os indígenas e colonos.  

Por fim, esses planos e plantas são as comprovações 

do interesse de organização do lugar, estabelecendo um 

convite para visualizar e apreender as atitudes tanto da 

metrópole portuguesa para sua colônia, quanto na ativa 

participação dos ameríndios e dos reinóis, perseguindo os 

ideais de conquistas, que estabeleceram o símbolo do 

poder lusitano em meio ao solo dos pantanais, e registrado 

de ―A Nova Povoação de Albuquerque‖, ancestral da 

cidade de Corumbá. 

 

Considerações Finais 

  

Os estudos das imagens contribuem para o ensino 

da disciplina de História, principalmente na atualidade, 

pois o século XXI trouxe para o universo do ensino e 

aprendizagem novas metodologias educacionais, sejam elas 

baseadas nas aulas híbridas ou on-lines em que o mundo 

das tecnologias oferece muitos recursos para o professor e 

alunos adentrarem no universo semiótico. A pesquisa 

constatou que os estudos historiográficos ficam mais 

abrangentes quando são ensinados os caminhos das 

interpretações iconográficas e as redes sociais que 

apresentam um mundo imagético.  

E, na busca das ferramentas para a construção deste 

estudo constatou-se que os planejamentos administrativos 

da Coroa portuguesa no período do Brasil colonial, os 
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riscos, os esboços, desenhos cartográficos, mapas, 

manuscritos, planos e plantas podem ensinar histórias sobre 

―A Nova Povoação de Albuquerque‖. Então certificou-se 

que é preciso estudar a disciplina de História através dos 

ícones é de grande relevância na consolidação da 

consciência histórica, transformando o ser humano em 

sujeitos críticos que se sentem inserido nos processos de 

formação da identidade do Brasil. E, toda vez que o 

professor em sala de aula apresenta os estudos e as 

interpretações dos desenhos para a apreensão e 

aprendizagem dos alunos, para reflexões na leitura do 

período colonial, principalmente quando se refere às 

construções dos espaços e da sociedade local que se 

formaram, as aulas de história acabam contribuindo ainda 

mais para o entendimento sobre a constituição dos espaços 

geográficos e da sua organização social. 

Ver isso na fundação de Albuquerque é de 

relevância para a história do Brasil porque possibilitou 

analisar a edificação desse núcleo urbano em terras 

nominalmente espanholas, dando visibilidade aos  

moradores e enfatizando suas práticas e representações na 

configuração dos espaços de fronteira nos anos de 1772-

1791, o que estruturou as estratégias para consolidação da 

fronteira oeste da América Portuguesa, frente ao contexto 

de disputa entre Portugal e Espanha pelas terras sul-

americanas, na segunda metade do século XVIII. 

Neste estudo estão duas imagens da Povoação de 

Albuquerque, fundada no século XVIII, hoje localizada no 

lugar denominado de Mato Grosso do Sul. Relacionam-se 

às plantas arquitetônicas produzidas pelos agentes 

colonizadores que enviavam em primeiro momento riscos, 
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mapas do lugar, planos ou plantas. Nesse sentido, foi 

justificável analisar ―A Nova Povoação de Albuquerque‖ e 

entender os objetivos da coroa portuguesa em ―civilizar‖ o 

lugar e ―sua gente‖, os indígenas e colonos. Assim, é 

possível ao relacionar o estudo e a interpretação desses 

desenhos para a apreensão e aprendizagem dos alunos, 

que estes se tornem críticos e reflexivos na leitura do 

período colonial. 

Por fim, esses planos e plantas são as comprovações 

da importância do território e os  interesses em organizar o 

lugar e visualizar os planos, as plantas arquitetônicas e 

apreender as atitudes tanto da metrópole portuguesa para 

sua colônia, quanto da ativa participação dos ameríndios e 

dos portugueses, perseguindo os ideais de conquistas que 

estabeleceram o símbolo do poder lusitano em meio ao 

solo dos pantanais, registrado no estudo de ―A Nova 

Povoação de Albuquerque‖, na segunda metade do século 

XVIII.  
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O ―PROJETO DE VIDA‖ COMO PONTO DE 

CONEXÃO E BUSCA DE SENTIDO ENTRE A 

APRENDIZAGEM E REALIDADE COTIDIANA 

 

Francisco Clébio Pinheiro
54

(SEDUC/MT) 

 

[...] a ideia de projeto representa o fio 

condutor para a organização das 

ações, a educação tende a 

transformar-se, mais do que nunca, no 

elemento vital da dinâmica 

social,tanto na alimentação dos 

tecidos que compoem e integram a 

complexa teia de inter-relações 

indivíduos/sociedade, quanto como 

fonte de energias necessárias para as 

transformações a serem 

implementadas. 

 (MACHADO, 2006, p. 28) 

 

Introdução 

  

 As metodologias ativas no campo educacional 

proporcionaram pensar a educação de forma dinâmica e 

focada na aprendizagem do estudante. Esse novo modelo 

instigou a refletir na seguinte questão: Qual o ponto de 
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conexão que pode ser a integração entre a prática escolar e 

a vivência cotidiana do estudante? Na busca por diferentes 

caminhos que pudessem dar suporte a essa questão surge a 

ideia de trabalhar o ―Projeto de Vida‖ como ponto que 

interliga a atividade educativa à vivência cotidiana.  

 A educação, através de sua capacidade de conservar 

os princípios básicos da cultura e de transformar a 

realidade de vida e pensamentos das pessoas, proporciona 

motivação em buscar novos conhecimentos. Porém, nem 

sempre os educandos encontram razões para estudar. 

Sendo assim, no contexto atual de ensino-aprendizagem, 

analisamos o quanto elaborar o ―Projeto de Vida‖ pode 

ajudar o jovem estudante a ativar sua capacidade 

motivacional de aprendizagem, pois ele passa a descobrir 

as razões que motivam suas constantes buscas.  

As bases de fundamentação desta pesquisa se 

encontram nos pensadores que veem o ―Projeto de Vida‖ 

como elemento proporcionador da integração entre vida 

escolar e descoberta profissional, tendo como 

fundamentação teórica: Damon, Menon e Bronk (2003), 

Machado (2006), Bacich e Moran (2018) e Morin (2011). 

Além desses autores, esta pesquisa também se fundamenta 

nas Orientações Curriculares Nacionais (BRASIL, 2018), e 

do Estado do Mato Grosso (2021), que propõem o 

―Projeto de Vida‖ como parte integrante do processo 

formativo dos estudantes. 

Nessa perspectiva, o desenvolvimento deste estudo, 

que tem como base a aprendizagem ativa, caracteriza-se 

pelo envolvimento e protagonismo do educando no 

processo de ensino e aprendizagem através da prática 

colaborativa sob a mediação entre o sujeito que aprende e 
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os objetos de aprendizagem, bem como é facilitada pelo 

educador que assume a tarefa de coordenar esse processo, 

indo ao encontro dos pensamentos de Freire (1996) para 

quem ensinar não se caracteriza pela transferência de 

conhecimentos, mas pela criação de possibilidades para a 

sua construção e produção. 

Portanto, a temática da construção do ―Projeto de 

Vida‖ como elemento integrador do processo educativo 

que possibilite aos educandos repensarem melhor suas 

trajetórias de vida através da escola e da vivência social se 

apresenta como um assunto pertinente na construção do 

conhecimento. 

 

―Projeto de vida‖: integração entre escola e vivência social 

 

Esta pesquisa se situa no contexto do processo de 

ensino e aprendizagem buscando adentrar ao campo das 

práticas inovadoras das metodologias ativas, a partir da 

elaboração do ―Projeto de Vida‖ como ponto integrador 

da construção do conhecimento, que no contexto escolar 

possibilita ativar a motivação para a aprendizagem, pois o 

aluno procura conhecer e ressignificar a sua história de vida 

e traçar caminhos para o crescimento pessoal e profissional. 

Nota-se que as demandas apresentadas hoje no 

campo educacional exigem que a escola corresponda às 

expectativas atuais de formação interligada com a vida dos 

estudantes e suas decisões para o campo de atuação 

profissional. Porém, na prática cotidiana, notamos as 

dificuldades que os educadores se deparam na construção 

da aprendizagem, posto que a maioria não consegue levar 

os educandos ao efetivo desenvolvimento da vivência 
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social e, em muitos casos, não trazem também a realidade 

do estudante para a sala de aula, sendo mais evidente o 

trabalho de conteúdos programáticos. Por isso, investimos 

nesta pesquisa, no sentido de orientar os professores na 

prática educativa da aprendizagem voltada para o 

contexto de vida do estudante, principalmente levando em 

consideração a história de cada educando. 

No contexto hodierno, esse processo de ensino e 

aprendizagem é assaz complexo e exige ferramentas 

ativadoras de aprendizagem. Não basta motivar, é preciso, 

a partir da realidade de vida do educando e do contexto 

escolar, ativar os mecanismos de interesse pela busca do 

conhecimento. Sendo assim, esta investigação analisa 

elementos do ―Projeto de Vida‖ como ponto integrador 

que possa despertar melhor o interesse e o aproveitamento 

dos jovens estudantes na construção da aprendizagem.  

A primeira equipe de estudiosos a se dedicar de 

forma específica sobre essa temática foi Damon, Menon e 

Bronk (2003, p. 121), que emprega o termo ―purpose‖ no 

seguinte sentido: ―Propósito é uma intenção estável e 

generalizada no sentido de realizar algo que é ao mesmo 

tempo significativo para o eu e de consequências no 

mundo além do eu.‖
55

 

 Sendo assim, analisando a partir da visão dessa 

equipe de autores, o propósito pode ser traduzido como o 

―Projeto de Vida‖ interligado ao sujeito, mas que tem 

implicações para o mundo externo da vivência social. Para 

os autores, esse propósito é mais estável que os propósitos 
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de ―baixo nível‖, como, por exemplo, chegar ao filme a 

tempo. Também se caracteriza como busca de sentido para 

a vida o desejo de fazer a diferença no mundo, contribuir 

para um projeto maior que vai além do eu e sempre está 

direcionado para uma realização com possibilidade de 

progressão. Já na base desse projeto devem estar os 

princípios éticos.  

Na escola, o estudante se depara com inúmeros 

desafios e reflexões que precisam ser examinados pelos 

educadores, pois é uma fase da vida complexa que exige 

orientação e acompanhamento para que o jovem possa se 

encontrar na realidade social e construir seu próprio 

percurso, pois segundo Leao, Dayrell e Reis (2011, p. 1068-

1069): 

 

Nesse processo, permeado de descobertas, 

emoções, ambivalências e conflitos, o jovem 

se defronta com perguntas como: ―Quem 

sou eu?‖, ―Para onde vou?‖, ―Qual rumo 

devo dar à minha vida?‖. São questões 

cruciais que remetem ao projeto de vida, 

uma dimensão decisiva no seu processo de 

amadurecimento. Contudo, para sua 

elaboração, o jovem, principalmente aquele 

que frequenta o ensino médio, demanda 

espaços e tempos de reflexão sobre seus 

desejos, suas habilidades, mas também 

informações sobre o contexto social onde se 

insere, a realidade da universidade e do 

mundo do trabalho, entre outros, de 

maneira que possa ter elementos para 

construir um rumo para sua vida. 
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Estas questões são relevantes, pois fazem pensar a 

aprendizagem focada na realidade de vida dos estudantes e 

a aprender a lidar com questões que envolvem o processo 

de formação, escolhas na juventude e as estratégias 

empregadas para atender a essa demanda.  

Nota-se que a sociedade atual exige por parte de 

cada pessoa formada criatividade e habilidade para exercer 

determinado trabalho e a elaboração do ―Projeto de Vida‖ 

é essencial para o desenvolvimento integral do estudante 

no que diz respeito aos diferentes aspectos do crescimento 

e da elaboração de metas e objetivos.  

Ao verificarmos as orientações educacionais, 

observamos que o ensino escolar visa assegurar a formação 

integral dos estudantes, preparando-os para a convivência 

social e o trabalho profissional, como ressalta Brasil (2019, 

p. 8): ―A educação, dever da família e do Estado, inspirada 

nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 

humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho.‖.  

Sendo assim, a educação não abrange somente a 

questão individual, mas envolve o contexto social. É 

importante destacar que a construção da aprendizagem 

está voltada para a emancipação do indivíduo na vivência 

social, como afirma Adorno (1995, p. 141): ―uma 

democracia com o dever de não apenas funcionar, mas 

operar conforme seu conceito, demanda pessoas 

emancipadas. Uma democracia efetiva só pode ser 

imaginada enquanto uma sociedade de quem é 

emancipado‖. 
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Sabemos que essa emancipação da pessoa ocorre a 

partir da construção social e cultural, como apresenta 

Saviani (2007, p. 154): 

 

Se a existência humana não é garantida pela 

natureza, não é uma dádiva natural, mas tem 

de ser produzida pelos próprios homens, 

sendo, pois, um produto do trabalho, isso 

significa que o homem não nasce homem. 

Ele forma-se homem. Ele não nasce sabendo 

produzir-se como homem. Ele necessita 

aprender a ser homem, precisa aprender a 

produzir sua própria existência. Portanto, a 

produção do homem é, ao mesmo tempo, a 

formação do homem, isto é, um processo 

educativo. A origem da educação coincide, 

então, com a origem do homem mesmo.  

 

Podemos traduzir a terminologia ―homem‖ como 

ser humano que não nasce pronto, mas que se forma 

enquanto pessoa na convivência familiar e social. Segundo 

o autor, esse processo não é natural, pois se trata de uma 

construção de vida que pode ocorrer de forma mais bem 

elaborada se considerarmos a elaboração de projetos. 

Portanto, a educação tem como base o desenvolvimento 

integral do estudante nos diferentes campos que 

compreendem o seu crescimento. Sendo assim, 

 

[...] a Educação Básica deve visar à formação 

e ao desenvolvimento humano global, o que 

implica compreender a complexidade e a 

não linearidade desse desenvolvimento, 

rompendo com visões reducionistas que 

privilegiam ou a dimensão intelectual 
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(cognitiva) ou a dimensão afetiva. Significa, 

ainda, assumir uma visão plural, singular e 

integral da criança, do adolescente, do 

jovem e do adulto – considerando-os como 

sujeitos de aprendizagem – e promover uma 

educação voltada ao seu acolhimento, 

reconhecimento e desenvolvimento pleno, 

nas suas singularidades e diversidades 

(BRASIL, 2018, p. 14). 

 

Essa temática do projeto de vida está incluída nas 

dez competências gerais da Educação Básica da BNCC, 

procurando valorizar a diversidade cultural e de 

conhecimento trazida pelo estudante, bem como aprender 

a fazer escolhas que estejam interligadas à sua vivência 

como cidadão e ao seu projeto de vida, tendo capacidade 

de decidir a partir do princípio de valores, quando afirma:  

 

Valorizar a diversidade de saberes e vivências 

culturais e apropriar-se de conhecimentos e 

experiências que lhe possibilitem entender as 

relações próprias do mundo do trabalho e 

fazer escolhas alinhadas ao exercício da 

cidadania e ao seu projeto de vida, com 

liberdade, autonomia, consciência crítica e 

responsabilidade. (BRASIL, 2018, p. 9). 

 

Nota-se ainda que a educação visa à transformação 

dos estudantes e à busca de seus objetivos. O filósofo 

Immanuel Kant, em suas reflexões sobre a educação, afirma 

entre suas regras que era preciso mostrar a possibilidade do 

educando atingir seus propósitos: 
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Aqui se deve ter presente as seguintes regras: 

1. É preciso dar liberdade à criança desde a 

infância e em todos os seus movimentos 

(salvo quando pode fazer mal a si mesma, 

como por exemplo, se pega uma faca 

afiada), com a condição de não impedir a 

liberdade dos outros. [...] 2. Deve-se lhe 

mostrar que ela pode conseguir seus 

propósitos, com a condição de que permita 

aos demais conseguir os próprios. (KANT, 

1999, p. 33). 

 

Observa-se que o propósito é a capacidade de 

alcançar seus objetivos e metas. Neste sentido, ensinar o 

jovem estudante a elaborar um ―Projeto de Vida‖ que 

contemple seus propósitos com metas e objetivos traçados 

a curto, médio e longo prazo permite caminhar na vida 

escolar e social tendo uma direção a ser seguida. Lógico 

que na adolescência e juventude esse projeto pode não ser 

uma determinação fixa, mas aponta uma direção a ser 

seguida com possibilidades de mudanças de acordo com a 

realidade da vida de cada estudante.  

A concepção de projeto é essencial para entender os 

caminhos a serem percorridos e alcançar os propósitos 

almejados. Nesse sentido, ao lançar-se no mundo, a pessoa 

precisa desenvolver as habilidades de projetar-se para 

frente dentro do ambiente em que ela está inserida. 

 

Etimologicamente, a palavra projeto deriva 

do latim projectus, particípio passado de 

projícere, significando algo como um jato 

lançado para frente. Cada ser humano, ao 

nascer, é lançado no mundo, como um jato 

de vida. Paulatinamente, constitui-se como 
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pessoa, na medida em que desenvolve a 

capacidade de antecipar ações, de eleger 

continuamente metas a partir de um quadro 

de valores historicamente situado e de 

lançar-se em busca das mesmas, vivendo, 

assim, a própria vida como um projeto. 

(MACHADO, 2006, p. 2-3). 

 

Portanto, o ―Projeto de Vida‖ nos aponta lançar-se 

adiante na direção da construção enquanto indivíduo e ser 

social que elabora suas metas e objetivos, tendo como base 

o seu quadro de valores adquirido ao decorrer da vida 

familiar e social. A partir da visão do autor, observamos 

que esse lançar-se na construção da vida é um projetar-se 

para o futuro.  

Essa trajetória pressupõe um percurso com ações a 

serem realizadas nas diferentes dimensões da vivência 

social. Segundo Leao, Dayrell e Reis (2011, p. 1071-1072): 

 

A ideia de projeto de vida remete a um 

plano de ação que um indivíduo se propõe a 

realizar em relação a alguma esfera de sua 

vida (profissional, escolar, afetivo etc.) em 

um arco temporal mais ou menos largo. Tais 

elaborações dependem sempre de um campo 

de possibilidades dado pelo contexto 

socioeconômico e cultural no qual cada 

jovem se encontra inserido e que 

circunscreve suas experiências. 

 

Portanto, projetar nos impulsiona a uma ação 

realizada nas diferentes esferas da vida pessoal e/ou social. 

No contexto em que estamos pesquisando, tem o sentido 

de olhar para o futuro com uma mente aberta e capaz de 
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analisar as diferentes possibilidades e ser capaz de fazer um 

projeto com possibilidades de escolhas flexíveis para as 

possíveis mudanças que poderão ocorrer.  

 Já a partir das Orientações Curriculares de Mato 

Grosso, podemos constatar que a educação é o ponto de 

partida para o autoconhecimento e desenvolvimento das 

habilidades e competências dos estudantes, de modo que 

possibilite contribuir de forma individual e coletiva na 

vivência social. Destaca-se, ainda, a relação da afetividade 

com a cognição como aspecto que está intrinsecamente 

ligado ao desenvolvimento integral (MATO GROSSO, 

2021, p. 25). 

Essa compreensão de aprendizagem apresenta 

elementos que engajam o estudante como protagonista do 

processo de aprendizagem, capaz de criar e inovar no 

campo do conhecimento e não apenas repetir os 

conteúdos transmitidos. Sendo assim, o estudante, para 

realizar esse processo de construção do conhecimento com 

autonomia e motivação pessoal, precisa elaborar um 

projeto de vida que possa orientar sua formação presente e 

futura e saiba o caminho que está percorrendo e possíveis 

escolhas para sua carreira como profissional. 

Na análise das Diretrizes do Estado de Mato Grosso 

é importante observar que esse projeto abrange toda a 

dinâmica escolar de forma transversal e se torna 

compromisso de todos os profissionais da unidade escolar, 

pois está pautado numa visão integral, como afirma o 

próprio documento:  

 

O Projeto de Vida está inserido como 

componente curricular e também tem seu 
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caráter transversal, pois deve ser 

compreendido como responsabilidade de 

todos os profissionais da unidade escolar. É 

parte fundamental para promover a 

formação integral dos estudantes, isso se 

efetiva, por meio da progressão do 

desenvolvimento de competências cognitivas 

e socioemocionais. (MATO GROSSO, 2021, 

p. 27). 

 

Nesse sentido, esse projeto deve ser dinâmico e 

aberto diante das possibilidades de transformações que 

poderão ocorrer na vida futura do estudante. Trata-se, 

portanto, de um caminho escolhido entres as diferentes 

possibilidades que existem na sua trajetória.   

Nas orientações curriculares do Estado de Mato 

Grosso, ―o projeto de vida deve ser um eixo integrador 

dos valores, competências socioemocionais, cognitivas, de 

forma personalizada.‖ (MATO GROSSO, 2021, p. 27). E 

ressalta: 

  

O Projeto de Vida é um processo de 

planejamento que auxilia o estudante a se 

conhecer melhor, identificar seus potenciais e 

interesses, estabelecer estratégias e metas 

para alcançar seus objetivos e atingir suas 

realizações em todas as dimensões 

(profissional, social, física, emocional, 

espiritual). Não é um roteiro fechado, pelo 

contrário, deve ser flexível, mas precisa 

conectar a história de cada um ao contexto 

em está inserido e às suas expectativas 

futuras. (MATO GROSSO, 2021, p. 27). 
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Essa citação é a base de fundamentação desta 

pesquisa, pois apresenta o ―Projeto de Vida‖ como 

elemento integrador capaz de potencializar o jovem 

estudante nas diferentes dimensões de sua vida. Portanto, 

deve-se haver uma conexão com a própria história de cada 

estudante, o propósito de vida e expectativas em relação 

ao futuro.  

Na composição específica desse documento, 

constatamos o itinerário formativo do Ensino Médio 

composto por: 

 

(I) disciplinas eletivas; (II) Projeto de vida; 

(III) Trilhas de aprofundamento, com o 

intuito de auxiliar os estudantes em suas 

descobertas e escolhas, assim como nos 

desafios futuros, e portanto, propiciando que 

estes possam aprender com as vivências e a 

projetar novos cenários de curto e médio 

prazo (MATO GROSSO, 2021, p. 29). 

 

Nota-se que a ideia central é auxiliar o jovem 

estudante a fazer da melhor forma possível suas 

descobertas e escolhas a partir dos diferentes cenários 

existentes e com isso ser capaz de elaborar a curto e médio 

e longo prazo um projeto que oriente sua vida.  

A ideia de projeto está sempre interligada a uma 

visão de futuro e se constrói a partir de metas traçadas. 

Essas metas devem estar ao alcance e serem elaboradas e 

realizadas pela pessoa ou coletivo que projeta, como 

afirma Machado (2006, p. 7):  

 

A sabedoria do projetar consiste na fixação 

de metas que podem ser atingidas 
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independentemente dos agentes, ou tão 

imediatas que não sejam suficientes para 

motivá-los; mas que também não sejam tão 

inacessíveis que semeiem a sensação de 

impotência ou de desespero [...] uma ação a 

ser realizada pelo sujeito que projeta, 

individual ou coletivamente.  

 

 A elaboração de projetos está na essência da vida 

humana e sem essa perspectiva perde-se o sentido da vida 

tanto no nível pessoal quanto coletivo, como ressalta 

Machado (2006, p. 9): ―Sem projetos não existe vida, em 

sentido humano. Tanto em sentido pessoal quanto em 

sentido coletivo‖. Para esse mesmo autor, a ideia de crise 

está muito associada a uma ausência ou mudança radical 

nos projetos. 

Estudos realizados por Damon, Menon e Bronk 

(2003) revelam que os jovens que se dedicam a um 

projeto de vida e a causas maiores demonstram grau mais 

alto de religiosidade, identidade consolidada e também 

apresentam um sentido mais profundo de significado do 

que aqueles que não fazem essa experiência.  

 Segundo Bacich e Moran (2018), a inovação no 

campo da aprendizagem pressupõe a política de 

personalização da aprendizagem voltada para a construção 

de um projeto de vida do estudante. O autoconhecimento 

e a ampliação da percepção do seu potencial são 

elementos que dão sentido profundo à aprendizagem. Esse 

projeto permite uma conexão entre os talentos, história e 

contexto de vida. Segundo esses mesmos autores: 
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Os projetos de vida olham para o passado 

(história) de cada aluno, para o seu contexto 

atual e para as suas expectativas futuras. Isso 

pode ser trabalhado com a metodologia de 

design, focando a empatia, a criação de 

ambientes afetivos e de confiança, nos quais 

cada aluno pode expressar-se e contar seu 

percurso, suas dificuldades, seus medos, suas 

expectativas e ser orientado para encontrar 

uma vida com significado e desenhar seu 

projeto de futuro. (BACICH; MORAN, 2018, 

p. 45). 

 

A reconstrução da memória e ressignificação dos 

elementos passados fazem parte da vida do estudante e 

interferem no processo de aprendizagem bem como 

servem para orientar o presente e o futuro. Na visão de 

Machado (2006, p. 35-36), 

 

[...] sem memória não existe vida em sentido 

humano, ou seja, o presente alimenta-se do 

futuro mas não se sustenta sem o passado. 

[...] A eliminação do passado faz desabar o 

presente. O fato é que precisamos escolher o 

que consideramos valioso, rememorá-lo, 

memorizá-lo, comemorá-lo. Este é o sentido 

de todas as comemorações: consolidar 

valores, mantendo vivo na memória aquilo 

que se valoriza.  

 

 Na vida cotidiana existem elementos que são 

imprescindíveis na nossa vida biológica. Assim também, no 

sentido existencial, os projetos são a fonte que alimentam 

o nosso ser e nos impulsionam para frente, pois 
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[...] tanto quanto o ar e os alimentos são 

imprescindíveis para a manutenção da vida 

em sentido biológico, os projetos o são para 

a existência de uma vida plena, em sentido 

humano. Continuamente, os projetos nos 

alimentam, nos impulsionam para a frente, 

nos mantêm vivos. Sonhos, ilusões, utopias 

constituem inspirações para projetos, 

contribuindo para uma articulação fecunda 

entre aspirações individuais e coletivas. 

(MACHADO, 2006, p. 36). 

 

A partir da visão desse autor, observamos que a 

capacidade de projetar nos faz criar metas e impulsiona o 

nosso agir, pois a vida é um constante ―vir a ser‖, uma 

construção elaborada enfocando elementos do passado, 

presente e futuro, que procura conservar as construções 

culturais que solidificam o nosso ser. Sendo assim, é preciso 

aprender a lidar com as memórias do passado que 

interferem no presente das ações e projetar-se para o que 

há de vir. (BERGSON, 1999). 

A elaboração do ―Projeto de Vida‖ objetiva 

estimular o estudante a identificar seus sonhos e projetos e 

a apontar uma direção para onde se deseja chegar. O 

educador articula formas de tornar possível a elaboração e 

execução do projeto dos jovens estudantes, como 

constatamos no documento: 

 

As aulas de Projeto de Vida devem estimular 

o estudante não só a identificar seus sonhos, 

ambições, quem deseja ser e onde pretende 

chegar. Assim como as etapas necessárias 

para que isso se torne possível, de maneira 

que sejam desenvolvidas capacidades tanto 
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de planejamento como de execução do seu 

projeto. Para que isso aconteça, é 

imprescindível oportunizar aos estudantes 

situações que incentivem a valorização de si 

mesmo, assim como do outro e do seu 

entorno. (MATO GROSSO, 2021, p. 27). 

 

Nota-se, portanto, que a ideia de projeto no Ensino 

Médio engloba diferentes dimensões: pessoal, cidadã e 

profissional do educando, mas é preciso ter o cuidado para 

que seja um apontamento de possibilidades em que o 

jovem possa conhecer as inúmeras situações de escolhas e 

não um projeto fechado ou pré-determinado.  

Para Machado (2006, p. 32): ―Ter um projeto 

significa ter uma meta que escolhemos livremente, 

solidariamente com as circunstâncias que nos constituem.‖. 

Essa meta se insere no contexto social e engloba a vivência 

da coletividade. Por isso que pensar no ―Projeto de Vida‖ 

como elemento integrador do processo de aprendizagem 

nos leva a educar a partir de uma visão sistêmica que 

interliga vida escola e vivência social.  

Dentre as temáticas sugeridas para serem 

trabalhadas, destacamos: 

 

Sentidos e significados do Projeto de Vida; 

Competências socioemocionais; Processos de 

identificação; Eu e o mundo; O estudante e 

suas ações coletivas sociais; Planejamento do 

Projeto de Vida; Desenvolvimento do 

Projeto de Vida; Possibilidades da vida 

acadêmica - o mundo universitário; Mundo 

do trabalho e empreendedorismo; Reflexões 

e ações sociais no mundo contemporâneo. 

(MATO GROSSO, 2021, p. 28). 
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Nós educadores precisamos colocar em prática o 

entendimento de que, no campo educacional, não basta 

somente mostrar o caminho, é preciso ensinar a caminhar e 

apresentar ferramentas que auxiliem os estudantes a 

encontrarem formas de resolver os possíveis problemas que 

irão surgir ao decorrer do seu processo de aprendizagem e 

principalmente saber lidar com questões que envolvem a 

convivência social.  

 Segundo Araújo, Arantes e Pinheiro (2020), o 

projeto de vida é essencial e faz parte da própria 

identidade do estudante, pois está interligado diretamente 

ao seu objetivo de vida e origina-se do seu sistema de 

crenças e valores, escolhido como essencial na existência 

humana. Com um projeto de vida bem elaborado, a 

pessoa faz suas escolhas e passa a assumir papéis de grande 

importância dentro da sociedade, sentindo-se importante e 

realizada com aquilo que ela faz.  

À medida que a pessoa aprende a projetar sua vida, 

estabelecer prioridades e focar nos resultados, ela acelera o 

seu desenvolvimento pessoal e passa a aproveitar muito 

melhor a sua vida, pois encontra sentido e significado 

naquilo que faz e segue na direção rumo ao futuro.   

Portanto, a partir do que vimos anteriormente, 

notamos que esta pesquisa fornece elementos que 

permitem a interação com a dinâmica da realidade de vida 

escolar e intervenção na realidade vivenciada ao permitir 

que o jovem estudante encontre sentido na aprendizagem 

e construa uma visão aberta de futuro orientando-se pelo 

―Projeto de Vida‖ que guia suas escolhas.  
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Considerações finais 

 

 Esta pesquisa bibliográfica forneceu ampla base 

teórica de aprofundamento do ―Projeto de Vida‖, pois 

deixou claro que planejar faz parte da essência humana e 

está na base da busca da construção de sentido em tudo 

que fazemos na nossa vida cotidiana. Se para qualquer 

construção, seja casa ou prédio, precisamos ter um projeto, 

o mesmo ocorre para a nossa vida que é a essência de tudo 

aquilo que existe.  

 As referências mencionadas refletem sobre essa 

temática procurando pensar o ―Projeto de Vida‖ como 

eixo integrador que possibilita a conexão do jovem 

estudante com as diferentes possibilidades que surgem na 

vida e orientá-lo para que possa construir o seu caminho 

aberto às possíveis mudanças que poderão surgir ao 

decorrer do trajeto.  

 Nesta pesquisa, foi possível observar que a 

aprendizagem é um processo que engloba diferentes 

aspectos da vida individual e cidadã. Essa construção do 

conhecimento deve ocorrer de forma participativa e 

integrando a vivência escolar com a realidade social.  

Portanto, a elaboração do ―Projeto de Vida‖ 

permite auxiliar o educando na busca de sentido e 

significado no processo de aprendizagem, pois assim ele 

adquire consciência do caminho que está trilhando e das 

diferentes possibilidades que surgem. Sendo assim, o 

projeto de vida se torna o ponto orientativo de suas 

escolhas e de construção do futuro, pois quando o jovem 

descobre a razão pelas quais ele está fazendo determinada 

escolha e encontra sentido e significado para aquilo que 
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faz, a sua vida passa a ser vivida com muito mais 

intensidade.  
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