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Apresentação 
 

Os organizadores 
 
 
As mudanças ocorridas em sociedade e consequentemente na 

educação contemporânea brotam de transmutações de ordem 
econômica, política, social e cultural que desencadearam 
consequências por todo o planeta. Essas mudanças vieram repletas 
de exigências que refletem sobre o mundo do trabalho, que requer 

do trabalhador conhecimento teórico e prático para o exercício de 
funções, mobilidades, atitudes e diversidades de ações em um 
dinamismo que segundo alguns contratos trabalhistas devem prezar 
por resultados considerados de qualidade com baixo custo. 

Ao tratarmos de educação e sociedade na Coleção Educação 
como forma de socialização por meio das coletâneas que a 
compõem desejamos apresentar as mudanças nos currículos 
universitários e as consequências na educação básica tendo a escola 
e a comunidade escolar como foco das diversidades dos temas a 
serem aprendidos e ensinados. 

A democracia e o exercício da democracia é o que se espera 
com as mudanças na educação brasileira que por força de decisões 

políticas partidárias e sócio participativas requereram uma nova 
base norteadora da educação básica com o objetivo de conduzir os 
sistemas de ensino nacional por caminhos comuns. A escola mais 
uma vez tem no Brasil o papel de pela educação dos conhecimentos 
e com conhecimento de causa, preparar os indivíduos para o 

exercício das diversas formas de trabalho e estabelecer vínculos com 
a sociedade de forma a transformar cidades, estados e país. 

Nessa perspectiva e frente ás novas realidades, a superação de 
conceitos e teorias dantes estudadas nas universidades e vivenciadas 



na educação escolar por séculos eram modelo para os locais de 
trabalho junto com os livros adotados pelos sistemas de ensino que 
eram praticamente a única fonte de ensino e aprendizagem. Na 
atualidade, contudo, as formas e meios de ensino e aprendizagem 

devem ser considerados e adotados nos diversos ambientes em que 
as sociedades estejam restabelecidas. 

São sociedades em transformação e os aprendizados brotam 
de todos os lugares, meios e formas. É a recriação na sociedade em 
que a informática está inserida no mundo da rua, das casas, das 
famílias, universidades, escolas e trabalho, transformando vidas. 
São choques de gerações e conhecimentos em um mesmo universo. 
Universo na dimensão cósmica e universo dos conhecimentos 
paralelos entre educação escolar e trabalho modificando a história 
da educação nas interligações, inter-relações de contextos das 
políticas, das cientificidades e das culturas. 

As culturas que surgiram por consequências da 
informatização e automação impactaram os sistemas de produção e 
de trabalho da mesma forma que trouxeram o progresso nas várias 
dimensões da sociedade também provocaram mudanças nos 
comportamentos humanos e relações sociais. Os impactos sobre os 
diversos setores intensificaram o Brasil com os altos índices de 
desemprego, baixos salários, desvalorização dos profissionais e 
índices alarmantes de descompromisso com a alfabetização de 

populações excluídas da participação social.  O desrespeito e 
desprezo pelo ente humano em sua essência em forma de abandono, 
a exploração da força de trabalho, as más condições de vida nas 
cidades e zonas rurais atingem aos pobres e aos mais pobres ainda, 

exacerbando instintos de violência por conta da violência sofrida.  
Dentre as tantas violências infligidas ao povo brasileiro, o 

analfabetismo, o coloca sempre em dinâmicas de escravização por 
falta de acesso ao conhecimento que o aproxime dos direitos e 
deveres de cidadania.  

Nesse sentido a coleção educação como forma de socialização 
abre portais que interligam a sociedade ao direito a ela devido e por 
ela produzido. Para tanto, apresentamos aos/as leitores/as 



produções diversas e distintas provenientes de várias universidades 
e áreas de estudo cujos organizadores se propuseram a contribuir 
com suas pesquisas para dentro da história da educação e da 
sociedade rever e apontar caminhos que possam de alguma forma 

direcionar os planos e gestão educativa. 
Educação em sociedade e para a sociedade em que a 

instrumentalização requer o envolvimento de todos os espaços 
privados e públicos. As dinâmicas de introdução dos familiares em 
participação na educação social e escolar dos/as aprendentes, à 
prática de cuidado com os lugares de educação formal e informal, a 
compreensão dos dinamismos comunitários são propriedades que 
comporão a nova adequação dos projetos de ações políticas e 
pedagógicas de universidades e escolas em que a liberdade para 
busca do conhecimento e a internalização deste conhecimento seja 
refletido política e socialmente. 

São exemplos de temas que formam esta coleção: Educação e 
contemporaneidade; Paradigmas em Educação e Educação 
freiriana; Gestão Pública e políticas educacionais; Debates 
contemporâneos para a cidadania; Educação Infantil discutindo 
práticas pedagógicas; Educação e práticas de ensino; Comunicação 
e aprendizados: processos de socialização do saber, dentre outros 
conhecimentos a serem postos que fazem de cada coletânea suporte 
de reiteração e recomposição de conceitos e guias para a vida de 

educadores e estudantes ao trilharem juntos o caminhar da vida em 
sociedade.  
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Apresentação 
 

Os organizadores 
 
 
A coletânea sob o título, A inserção da educação na 

diversidade contemporânea, transversaliza composições de 
professores e estudantes universitários que tem na pesquisa sua 
fonte de saber e transmissão de conhecimentos. Os aportes teóricos 
que embasam cada produção partem desde a literatura brasileira 

aos produtores das mais novas teorias das ciências da computação. 
São textos que pela experiência de pesquisa desejam levar a 
sociedade informações a respeito da educação que em sociedade 
passa por transformações em suas diversidades. 

Por toda essa importância reiteramos a apresentação de cada 
produção: O capítulo 1, com uma temática que nos relembra e 
educação para a inserção integral em sociedade apresenta “A 
educação como prática de liberdade: um olhar freireano na obra 
vidas secas”. De autoria e pesquisa de: Francisco Ari de Andrade, 
Erinelda da Costa Paixão e Erbenia Maria Girão Ricarte, o texto com 
a liberdade de produção nos dá de presente uma revisitação a obra 
de Paulo Freire, e deste a percepção sobre as entrelinhas do 

romancista Gracialiano Ramos. A percepção de Freire sobre a 
exposição da vida de personagens da história do sertão nordestino e 
sua relação com a estação das secas. A utilização dos textos de 
literatura e a relação com a história da educação para liberdade de 
pensamento e ação. Ao leitor caberá entender as dimensões dos 

caminhos apontados pelos produtores desta composição e como 
lidam com a análise de Paulo Freire sobre uma das mais belas obras 
que tem o sertanejo como personagem. 
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No Capítulo 2, “A socialização da experiência do pmde na 
educação infantil: relação entre teoria e prática” de autoria dos e da 

pesquisadora/res: Tiago Bruno Areal Barra, Flávio Muniz Chaves, 
Renata Tavares de Oliveira, é uma pesquisa de cunho qualitativa que 
analisa a administração financeira de um Centro de Educação 
Infantil anteriormente, Creche Conveniada, em que se debruçam 

sobre estudos em torno do Programa Municipal de 
Desenvolvimento da Educação. Com base teórica bem 
fundamentada a produção demonstra a importância do 
desenvolvimento da criança através da educação infantil e como as 
responsabilidades de uma boa administração financeira e 
pedagógica da educação de crianças podem trazer resultados 
satisfatórios correspondendo ao que se espera de uma boa 

administração governamental.  
Sob o título ”O uso do whatsapp messenger como ferramenta 

auxiliar do processo de ensino”, é que o capítulo 03 produzido por, 
Marcos Antonio Chaves Ricarte, Karla Angélica Silva do Nascimento, 
trata das mídias sociais de aparelhos celulares e educação. 
Compreender a utilização destas mídias em um Curso de 
Administração de Empresas e os resultados em algumas disciplinas 
específicas é o objetivo central desta pesquisa que tem a 
preponderância, a potencialidades das ciências tecnológicas 
portáteis e desempenho educativo. Durante a leitura poderemos 
observar como os resultados vão sendo apresentados passo-a-passo 
e como esse projeto pode incentivar esta prática em outros cursos 

universitários e educação básica. 
 “O curso normal e os estudos adicionais no Ginásio Escola-

Normal Virgílio Távora de Aracoiaba/CE: Relatos docentes” é a 
escolha do estudo produzido no capítulo 4 por: Kamila de Alencar 

Matos, Luís Távora Furtado Ribeiro, Maria das Graças de Araújo, em 
um que texto discute as experiências de processos formativos de 
docentes em uma escola que em 1964 passou a funcionar com o 
Curso Normal e em 1974 os Estudos Adicionais. É a memória 
histórica da educação no Ceará.  Dividido dois grupos e mais o 



Francisco Ari de Andrade; Erinelda da C. Paixão; Erbenia Maria G. Ricarte | 15 
 

preâmbulo a produção se completa. No primeiro grupo de discussão 
há algumas reflexões sobre a trajetória histórica do Curso Normal a 

partir das determinações legais e a experiência da sua realização no 
GVT. No segundo, a produção expõe as vozes dos educadores a 
respeito de suas experiências enquanto estudantes e por fim uma 
síntese da compreensão acerca dos resultados encontrados. 

O capítulo 05 da coletânea intitulado “Políticas públicas e 
preservação de arquivos públicos: história, memória e patrimônio 
cultural de Aracati/CE”, trás como escopo principal deste escrito que 
segundo os pesquisadores José Hercilio Silverio Virginio, Antônio 
Roberto Xavier e Edilberto Cavalcante Reis, consiste em analisar as 
políticas públicas de preservação dos arquivos públicos da cidade de 
Aracati, Estado do Ceará, Brasil, implementadas pelo poder público 

municipal com a participação da comunidade visando à preservação 
do patrimônio histórico-cultural e da memória locais. A delimitação 
do tema – recorte cronológico (1989-1993) deve-se ao fato de que 
ocorreu nesse período um acentuado debate museológico nacional, 
a partir da promulgação da Constituição de 1988 e, sobretudo com 
o advento da política nacional de arquivos prevista em legislação 
específica ocasionando, como consequência no plano local, uma 
mudança de postura na preservação de acervos documentais por 
parte de determinados gestores públicos, segundo os produtores 
desta pesquisa. 

“Paulo Freire: o educador vai à África”, é a proposta de 
produção que o capítulo 06 de Emanoel Luís Roque Soares e Maria 

Aparecida Lima Silva. E para mantermos a fidelidade do texto 
enfocamos o que diz um resumo desta pesquisa: Na África Paulo 
Freire escreve Cartas a Guiné-Bissau, onde o próprio título do livro 
esclarece que são registros de uma experiência em processo, o que 

podemos significativamente entender, pois se trata de seres 
humanos que ao longo de sua história vão se transformando e se 
redescobrindo. Nessa história, os seres inacabados são africanos da 
Guiné Bissau e Cabo Verde que ficaram subjugados ao poder da 
metrópole Portugal, sendo aculturados e aos poucos perdendo a 
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identidade nacional. Sob o domínio da elite por muito tempo, a 
sociedade não mudou, mantendo táticas de inferiorizar os 

oprimidos e a diferença entre os dominantes e dominados. Isto 
significa que para a elite é mais vantagem manter as diferenças de 
classes para que o poder na sociedade perdure. O livro revela a 
experiência em andamento de Paulo Freire e equipe na Guiné-

Bissau no campo da alfabetização de adultos logo após a expulsão do 
colonizador português. As cartas registram a preocupação de Freire 
em sempre ouvir o outro, pois a educação que fora dada às crianças 
e jovens, enquanto uma colônia de Portugal foi a de incutir que eles 
eram seres inferiores, tratando-se ser africano e de cor negra e 
deixando bem claro que os superiores eram os homens brancos.  

O artigo “A filosofia e seu ensino: perspectiva de reflexão a 

partir de Sílvio Gallo”, no capítulo 07, que vai tematizar a dimensão 
da transversalidade da filosofia em que Silvio Gallo, identificando 
pela exposição de Cícero Reginaldo Nascimento Santos, Cleyton 
Gomes Carneiro e Jean Carlos Dantas Formiga, elementos 
interessantes para questionar a visão de transversalidade que 
geralmente aparece nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN’s. 
Portanto, contempla-se uma via de reflexão bastante interessante 
para fundamentar a problemática da permanência da filosofia no 
nível médio. Considerando que a pesquisa surge como atividade da 
disciplina de Filosofia do Ensino de Filosofia do mestrado 
profissional em Filosofia, percebe-se o quanto esse ingrediente 
curricular atendeu as expectativas dos discentes. Justifica-se não 

somente pela riqueza teórica disponibilizada aos mestrandos, mas 
pelo contexto contemporâneo brasileiro de incerteza quanto à 
efetivação do ensino de filosofia.  

O Capítulo 08 com o título “Tecendo práticas políticas 

curriculares na escola pública”, tem pela produção do pesquisador, 
Allan Rodrigues, fazer o objetivo de compreender a produção 
práticapolítica curricular em um município de periferia do Rio de 
Janeiro. Nos caminhos desenvolvidos e argumentativos procura 
desenvolver, situando como cenário da pesquisa e os 
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praticapensantes, focalizando algumas ferramentas teóricas e 
metodológicas necessárias para pensar a produção dos currículos 

em conversas com professores como forma substancial para 
pesquisa. Pela fundamentação teórico-metodológica buscará 
potencializar os conhecimentos, saberes e valores presentes nas 
escolas. Assim, utiliza o autor conversas como uma das ferramentas 

no desenvolvimento da pesquisa, ao lado do trabalho realizado 
através de “Rodas de Conversas” com educadoras e realiza análise 
de documentos curriculares disponibilizados pelo município 
apresentado. 

Com um tema que trata de história da educação o capítulo 09 
ressalta a desmitificação de que europeus em pouco número eram 
alfabetizados enfoque que uma produção esclarecedora realizada 

por: Rodrigo Franco da Costa e Luis Henrique Souza dos Santos 
apresentam sobre a temática “Nem só de armas são feitas as 
guerras: Escrita e leitura da comunidade portuguesa no seiscentos”. 
Enfatiza o pesquisador que: Durante o Seiscentos lusitano é possível 
verificar que pessoas das mais diversas origens sociais não só 
sabiam ler como produziam livros e panfletos corriqueiros. Neste 
contingente, incluíam-se também as mulheres — apesar de ocorrer 
em menor número. Rita Marquilhas, em estudo sobre as 
documentações inquisitoriais sob o título “A Faculdade das Letras: 
Leitura e Escrita em Portugal no Século XVII” comprova que uma 
quantidade relativamente alta de pessoas era capaz de ler em 
Portugal no século XVII, assim como escrever — ao tratar das 

denúncias anônimas estimuladas pelo Tribunal do Santo Ofício. De 
leitura e escrita também se vivia neste período, uma imprensa 
produzida por pessoas que não pertenciam a alta cúpula da 
sociedade europeia também se expressava expondo sua posição em 

relação a organização social e política neste período. 
“Mídias digitais no ensino médio: Contribuições ao processo 

de ensino-aprendizagem em escolas públicas de Itarema/CE” é o que 
discorre o capítulo 10, de autoria e pesquisa de: Robson Oliveira da 
Silva, Emmanuel Silva Marinho e Gabrielle Silva Marinho que pelas 
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palavras de seus autores objetiva apresentar uma análise a respeito 
da contribuição das mídias digitais no Ensino Médio, 

especificamente no ensino de Língua Portuguesa, bem como, 
interpretar como os educandos se relacionam com as mídias e 
evidenciar um ensino mais dinâmico. Por intermédio desta pesquisa 
há possibilidade de se ter uma avaliação da influência das mídias 

digitais na aprendizagem dos educandos, haja vista, que se torna 
quase indissociável abordar um tema que modifique o modo de 
ensino, sem alterar aspectos da aprendizagem e socialização do 
conhecimento. Essa contribuição instiga o leitor a penetrar no 
universo da educação utilizando as mídias digitais e superando 
estigmas de que a informatização digital em aula transgrida os 
espaços de estudos mais tradicionais, ao contrário, segundo o 

próprio texto há de fato contribuições que insere os estudantes no 
mundo globalizado. 

Apresentamos um breve resumo do capítulo 11 que tem o 
título “Tecnologia na educação de surdos: uma ferramenta didático-
pedagógica, autoria de Gérison Kézio, Carolina Pereira Aranha e 
Mailson Félix”. A pesquisa tem por direção inserir no ambiente de 
alunos e professores possibilidades de visualização interativa entre 
surdos e ouvintes. Segue direcionamentos a essas possibilidades 
através das mídias digitais: As novas tecnologias contemplam um 
mundo de possibilidades e potencialidades acessíveis visualmente 
para os surdos, possibilitando-os a alçar novos horizontes e a 
necessidade de introduzir suas necessidades educacionais ao campo 

visual. O uso das tecnologias na pedagogia visual proporciona uma 
maior aplicabilidade no processo de ensino e de aprendizagem 
através da utilização de ferramentas como: jogos interativos, 
softwares educacionais, dicionários digitais, entre outros aspectos 

das novas tecnologias que correlacionadas à comunicação visual 
para surdos. A utilização da pedagogia visual na educação de surdos 
vai de encontro com a valorização cultural dessa comunidade, pois 
a escola é um espaço de transmissão de conhecimento entre 
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gerações, sejam estes culturais, histórico, social, científico e 
tecnológico.  

“A docência do ensino superior e os aspectos relacionados às 
práticas e posturas docente do professor universitário”, artigo posto 
no capítulo 12 desta produção produzido sob observação e alinhas 
dissertativas de Elisângela Bezerra Magalhães, Jorge Carvalho 

Brandão e Ana Cláudia de Araújo Xavier. Da pesquisa optamos por 
postar uns detalhes em resumo para inteirar leitores diversos sobre 
formação de professores suas atividades: O curso de pós-graduação 
em assessoria de comunicação ao disponibilizar a disciplina 
docência do ensino superior, traz exposições importantes sobre a 
atuação do professor em diversas áreas, por se constituir em um 
curso que não capacita professores, fomenta a importância dos 

docentes nas diferentes áreas. Há que se considerar que o trabalho 
docente vem se modificando ao longo do tempo demandando mais 
complexidade, resultado do contexto social, político, tecnológico e 
econômico, que vem se transformando bruscamente através do 
desenvolvimento científico e tecnológico. No entanto o professor 
não pode esquecer-se da importância da reflexão, enquanto 
processo que pensa no próprio modo de refletir, assim como 
momento reflexivo sobre si mesmo. A ação de reflexão constitui em 
um pensar e repensar sobre a maneira de atuar, sobre a ação. 
Tornar essa ação significativa no significado de conferir sentido ao 
que fazemos. 
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A educação como prática para a liberdade: 

um olhar freireano na obra vidas secas 
 

Francisco Ari de Andrade1 

Erinelda da Costa Paixão2 

Erbenia Maria Girão Ricarte3 
 

 
Introdução 
 

Este artigo consiste no resultado de uma investigação 
bibliográfica no campo da história da educação, tomando como 
objeto de estudo o romance Vidas Secas do escritor alagoano 
Graciliano Ramos (1892-1953). Neste trabalho o objeto de pesquisa 

                                                            
¹Professor Adjunto III (DE), do Departamento de Fundamentos da Educação, da Faculdade de 

Educação - FACED, da Universidade Federal do Ceará - UFC. Professor Permanente do Programa de 
Pós-Graduação em Educação Brasileira - PPGE (Mestrado e Doutorado), da linha de pesquisa História 

e Memória da Educação, do eixo História da Educação, Política e Sociedade brasileira do PPGE-FACED-

UFC. Doutor em Educação Brasileira pelo PPGE-FACED-UFC. Líder do Grupo de Estudos e Pesquisas 

em História da Educação do Ceará - GEPHEC. Desenvolve Estágio de Pós-Doutorado com o prof. 
Bernard Charlot. Email: andrade.ari@hotmail.com 

²Graduanda em Pedagogia na Universidade Federal do Ceará – UFC. É bolsista do Programa de 
Iniciação Científica - PIBIC da UFC. Atualmente é membro do Grupo de Estudo e Pesquisa em História 

da Educação do Ceará - GEPHEC - CNPq e co-organizadora do Grupo de Estudo do Pensamento 

Pedagógico - GEPPED. Tem experiência na área de Educação e História, com ênfase em Educação, 
atuando principalmente no seguinte tema: história e memória da educação. Email: 
erineuda_paixao@hotmail.com  
 

3Mestre em Educação - Universidade Federal do Ceará – UFC, Especialista em Docência do Ensino 

Superior e Pedagoga e Professora Tutora EAD - UFC - Universidade Aberta 
http://lattes.cnpq.br/8522657356977703  

mailto:andrade.ari@hotmail.com
mailto:erineuda_paixao@hotmail.com
http://lattes.cnpq.br/8522657356977703


22 | Educação como forma de socialização: Volume 1 
 

é posto em articulação à proposta de Paulo Freire sobre a educação 
como prática para a liberdade, no  

intuito de investigar a contribuição desta para a análise da 
prisão do vaqueiro Fabiano no capítulo “Cadeia”. Essa articulação é 
possível tendo em vista que “a literatura enquanto constituída pela 
história e produtora de história” (CHIAPPINI, s.d, p. 26) permite 

uma pluralidade de significações essenciais para o bom 
desenvolvimento desta pesquisa. 

Na obra literária em estudo, uma dessas significações pode ser 
percebida pelo fato de que o escritor alagoano focaliza o drama do 
indivíduo rural marcado pelos infortúnios vividos durante um 
período de seca, e que pela debilidade da linguagem e do saber 
intelectual, torna-se vítima de injustiça e humilhação. Dessa forma, 

compreendemos a personagem como um sujeito submetido às 
condições de violência e dominação, reflexos do sistema político, 
econômico e social de um sertão contraditório, aquele que servirá 
como pano de fundo para compreendermos o todo, ou seja, os 
aspectos reais da vida dos sertanejos brasileiros. 

Partimos do pressuposto de que a leitura do romance Vidas 
Secas possibilita um debate acerca do papel da educação na 
formação humana, como também sobre o impacto que a ausência 
dela gera no cotidiano do indivíduo. É nesse sentido que Andrade 
afirma “haver uma suposta preocupação do autor em refletir a 
dificuldade histórica do nosso país em democratizar a escola, 
demonstrando a fragilidade política no enfrentamento das questões 

sociais e, em particular, do analfabetismo” (2012, p. 43). Todavia, 
levantamos a hipótese de que não é qualquer proposta educativa que 
viabilizaria a emancipação de Fabiano quanto a sua situação de 
oprimido, mas sim uma educação que promovesse o pensamento 

crítico ante ao seu contexto social, contribuindo para a 
transformação da sua realidade. 

De posse dessa discussão, pretendemos ir além e, 
corajosamente ampliar o debate. Tomando como referência Freire 
(2006) e sua concepção de educação para a liberdade, 



Francisco Ari de Andrade; Erinelda da C. Paixão; Erbenia Maria G. Ricarte | 23 
 

acrescentamos uma análise das relações de injustiças vividas pelos 
sujeitos oprimidos. Privilegiando o papel da educação como 

possibilidade de libertação da opressão que afeta aqueles que 
tiveram o acesso ao saber negado em decorrências das 
desigualdades historicamente construídas.  

Portanto, é transitando por esse e outros planos, todos eles 

costurados entre a narrativa graciliana e o pensamento freireano, 
que pretendemos contribuir de forma significativa para o avanço do 
conhecimento pedagógico, buscando através desse diálogo 
interdisciplinar, enriquecer as possibilidades de melhorar o 
percurso da educação brasileira. Ademais, tendo em vista a 
caracterização de Fabiano e os conflitos vivenciados por ele, é 
importante ressaltar a relevância desse estudo para as pesquisas 

voltadas para a educação popular e de jovens e adultos. 
 
O entrelaço entre Literatura e a História da Educação na 
atividade investigativa 
 

À primeira vista, ao entrelaçar a literatura à história na 
atividade investigativa, evidenciamos a capacidade da arte narrativa 
em dialogar com outros saberes, à medida que permite novas 
descobertas, análises e interpretações de um dado fenômeno social. 
Pesavento (2000) afirma que “A proposta é, pois, de pôr em diálogo 
discursos de natureza diversa, mas que guardam entre si 
aproximações, a tentar dizer que as fronteiras em parte se diluem 

quando entrecruzamos história e literatura”. (p. 24). 
Do mesmo modo, Chamie (1974, p. 79) aponta para as 

significações que estão inscritas em toda mensagem escrita. Para ele 
“O texto [...] escreve e inscreve o que a realidade, através da 

dinâmica de suas áreas empresta às palavras”. Nesse sentido, um 
olhar atento sobre o que foi inscrito na escrita graciliana de Vidas 
Secas permite investigarmos sobre uma realidade que se mostra 
mais ampla do que aquela transparente no texto, ou seja, 
significações implícitas na narrativa que possibilita interpretarmos 
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o cotidiano daqueles sujeitos que, assim como Fabiano, não tiveram 
acesso ao saber formal, afinal “a personagem é construída nesse 

movimento interno de um bruto que se tortura e se revolta com sua 
dupla condição de oprimido e de bronco” (MACHADO, 2003, p. 186). 

Logo, ao utilizar a literatura como fonte na pesquisa em 
História da Educação, buscamos não só testemunhos sobre fatos, 

mas “vestígios de ‘fatos’ menos palpáveis que só se captam pela 
sensibilidade, intuição ou imaginação, por metáforas mais que por 
conceitos” (CHIAPPINI, s.d, p. 24). Por fim, há de se considerar 
também as diversas possibilidades de interpretação a partir da 
leitura de uma obra literária. Em A Formação da literatura 
brasileira: momentos decisivos, Antonio Cândido afirma que 
“Quando nos colocamos ante uma obra, ou uma sucessão de obras, 

temos vários níveis possíveis de compreensão, segundo o ângulo em 
que nos situamos”. (CANDIDO, 1981, p. 34). Assim é que, partindo 
dessa concepção, elegemos o ângulo da História da Educação para 
analisarmos o episódio da prisão do vaqueiro Fabiano, em Vidas 
Secas, a fim de obtermos uma possível compreensão acerca do papel 
da educação como prática para a liberdade. 
 
Graciliano: escritor crítico da realidade 

 
No romance, Vidas Secas, identificamos que “Graciliano não 

[...] desassocia o homem do meio” (MENDES, 2004, p. 104).  O 
tecido da narrativa é feito de ricas descrições, aspectos variados de 

um ambiente castigado pela seca, pobreza e por conflitos típicos do 
cotidiano sertanejo. O real revela-se na ficção. O escritor alagoano 
focaliza o drama do indivíduo rural cuja trama é um conceito do 
sujeito oprimido. MORAES (2005, p. 17) faz alusão ao compromisso 

do autor “com a realidade da gente simples e sofrida que viu de perto 
em sua terra natal, Alagoas”. Para ele esse romance deve-se à 
“atualidade de seu tema, a opressão, a exclusão social, a espoliação 
do trabalhador tão marcante nos países da ‘periferia do capitalismo’. 
” (Ibidem, p. 18). 
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Ainda em relação ao autor, observamos que sua escrita 
literária é notadamente distinguida por expor de forma crítica as 

injustiças sociais sofridas pelos sujeitos vítimas de uma sociedade 
desigual. Sob essa ótica, Arraes (2011) assume que, Vidas Secas, 
publicado em 1938, “seja, talvez a obra mais madura do autor ao 
abordar a temática social e política fora do viés simplesmente 

regional ou meramente propagandista. Nessa obra, o autor 
demonstra o poder que a linguagem (ou a ausência dela) tem nas 
relações sociais. ” (p. 53). 

Em virtude dessas características da literatura graciliana é 
que tomamos como objeto de análise o Vidas Secas, investigando 
suas particularidades e profundidades. Ademais, essa obra traz 
elementos imprescindíveis para o debate em torno da educação 

como meio de emancipação, constituindo, assim, um elo 
fundamental entre as ideias freireanas e a liberdade tão necessária 
a cada ser humano. 
 
Pressupostos teóricos para o debate educacional em Vidas Secas 
 

Pesquisas envolvendo o, Vidas Secas tem se multiplicado ao 
longo dos anos, à medida que buscam compreender aquilo que a 
obra graciliana evoca: a reflexão, a criticidade, o aprofundamento da 
consciência, a compreensão do valor da condição do homem no 
meio social e o papel da cultura na existência humana. Em relação à 
educação, particularmente, alguns autores põem em relevo 

discussões envolvendo aspectos da obra que fazem alusão à 
marginalização do homem e a precariedade da comunicação nas 
relações, como consequências diretas da ausência do saber formal.  

Para Andrade (2012), “No romance, Vidas Secas a 

marginalidade do homem do sertão é o reflexo de um projeto 
arraigado numa metodologia política que espelha o esvaziamento da 
construção de uma sociedade democrática, à luz da garantia do 
direito à educação” (p. 43). Em outras palavras, a problemática do 
analfabetismo, inserida na narrativa, desencadeia questões de 
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ordem política, histórica e social. Nesse contexto, Andrade evidencia 
as dicotomias do iletrado com o letrado, da civilização com o rural, 

do empregado com o patrão, aspectos estes presentes no romance. 
Do mesmo modo, todavia focalizando a precariedade da 

comunicação, Machado (2003) ratifica a importância que a 
educação exerce no cotidiano das personagens de Vidas Secas, a 

saber, na sua relação com a linguagem.  
 

O movimento narrativo revela as idas e vindas de Fabiano em 
relação às palavras: quer admiração marcada pelo gosto das 

palavras, pela necessidade de escapar da espoliação e pelo desejo 
de alcançar uma vida melhor, quer a desconfiança, gerada pela 
manipulação da palavra de que é vítima e à qual tem de conformar-

se. (p. 190). 
 

Esse desejo de Fabiano em alcançar uma vida melhor é 
constatado no momento em que ele compara-se com Sinhá Terta, 
conforme cita o narrador, “Sinhá Terta é que se explicava como 
gente da rua. Muito bom uma criatura ser assim, ter recurso para se 
defender. Ele não tinha. Se tivesse, não viveria naquele estado. ” 
(RAMOS, s.d, p. 141). Nas palavras de Machado, “A evocação de 
Sinhá Terta pelo vaqueiro ao longo do romance [...] representa uma 
possibilidade positiva da linguagem: a de conquistar uma condição 
melhor e até mesmo de livrar-se de certos embaraços” (2003, p. 
190), ou seja, os constantes conflitos vivenciados em virtude da sua 
pobreza intelectual. Nesse sentido, Arraes (2011) infere que “Fabiano 

sonhava com poder falar bonito e dar educação e uma vida melhor 
para os filhos” (p. 58). E conclui que:  

 
A escola é vista como uma forma de ascensão social, os filhos, 

então, não seriam bichos como ele. “Graciliano também acreditava 
na importância da educação formal como solução para os 

problemas sociais do país e Vidas Secas levanta essa questão do 
acesso à linguagem como fator de transformação social”. 
(ARRAES, 2011, p. 62).  
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Concordamos com os autores acima ao apontarem para uma 
suposta discussão pedagógica presente no, Vidas Secas. Contudo, 

uma análise mais detida da obra articulada à uma compreensão dos 
reais problemas sociais, induzir-nos-ia a reconhecer que não é 
qualquer proposta educativa que promoveria a melhoria de vida da 
personagem frente à sua situação de oprimido. Portanto, é nesse 

momento que aproximamo-nos da questão central que norteia esse 
estudo, trazendo para o debate a proposta educativa freireana, que 
aponta para uma educação que leva “... o homem a uma nova 
postura diante dos problemas de seu tempo e de seu espaço”. 
(FREIRE, 2006, p.100 e 101). 

 
A concepção educativa de Paulo Freire e a liberdade 

 
No intuito de conhecermos a proposta educativa de Paulo 

Freire e a liberdade, faz-se necessária a leitura e análise da sua obra, 
especificamente, a Educação como prática de liberdade. Freire 
considera a liberdade plena ao sujeito aquela que envolve a liberdade 
de direitos, liberdade ideológica, liberdade política e educativa. Essa 
proposta educativa não é uma proposta comum, visto que, pretende 
não apenas educar o indivíduo através da transmissão de 
conhecimentos, mas de tornar esses indivíduos cidadãos conscientes, 
desalienados, pensantes, questionadores, capazes de compreender 
sua realidade e saber como transformá-la. Para Borgheti (2013), 
Freire considera a educação uma afirmação da liberdade humana, 

atitude esta que surge a partir de uma postura crítica e 
problematizadora, conforme enfatiza o pensador ao defender que: 

 

[...] a contribuição a ser trazida pelo educador brasileiro à sua 
sociedade em “pertejamento”, [...] haveria de ser a de uma 

educação crítica e criticizadora. De uma educação que tentasse a 
passagem da transitividade ingênua à transitividade crítica [...]. 
Armá-lo contra a força dos irracionalismos, de que era presa fácil 

[...]. (FREIRE, 2006, p. 94). 
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A propósito, para ele “A educação das massas se faz, algo de 
absolutamente fundamental entre nós. Educação que desvestida da 

roupagem alienada e alienante, seja uma força de mudança e de 
libertação” (Ibidem, p. 44). Nessa citação podemos inferir que nem 
sempre a educação será libertadora, tendo em vista, que para isso 
ela deverá proporcionar a desalienação do sujeito, despertando sua 

capacidade crítica, fazendo com que ele seja capaz que lutar para 
mudar sua realidade. Por sua vez, Freire defende para a sociedade, 

 
Uma educação que possibilitasse ao homem a discussão corajosa 
de sua problemática. De sua inserção nesta problemática. Que o 

advertisse dos perigos de seu tempo, para que, consciente deles, 
ganhasse a força e a coragem de lutar ao invés de ser levado e 
arrastado à perdição de seu próprio “eu”, submetido às prescrições 

alheias. Educação que o colocasse em diálogo constante com o 
outro. Que o predispusesse a constantes revisões. A análise crítica 

de seus “achados”. A uma certa rebeldia, no sentido mais humano 
da expressão. (Ibidem, p. 97, 98) 

 

O conceito de liberdade que o autor traz em sua obra pode ser 
traduzido como o conhecimento que emancipa o homem, que liberta 
e faz com que este sujeito seja capaz de refletir sobre si mesmo, 
sobre seu tempo, sobre suas responsabilidades, sobre seu papel na 
sociedade.  

Segundo Carrillo (2013, p. 29), ao analisar a pedagogia 
emancipatória, “Freire propôs que a educação deve servir para que 
os homens e mulheres se formem como sujeitos autônomos e 

críticos, a partir do diálogo da ação transformadora de sua 
realidade”. E arremata:  

 
Freire foi insistente em mostrar que assumir uma posição crítica não 

é uma questão meramente intelectual: envolve os sujeitos em todo o 
seu ser; por isso é mais pertinente falar de subjetividades críticas 

para abarcar tanto as opções e concepções conscientemente 
assumidas quanto os valores, as vontades e atitudes críticas 
necessárias para posicionar-se e transformar a realidade. (Ibidem). 
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Dessa forma, consideramos a concepção educativa freireana, 
como aquela que não só valoriza o ser humano e seus direitos, como 

também desperta o indivíduo para agir e mudar a sua própria 
realidade, já que é somente na integração ao seu contexto que Freire 
acredita no “possível ‘enraizamento do homem à realidade e no real 
exercício da liberdade’ desacomodando-se, humanizando-se, 

dominando a realidade e, portanto, ‘fazendo cultura” (Freire, 2006, 
p.51). Logo, a profunda relação entre a educação e a liberdade 
defendida por Freire, é aquele em que o homem tem um papel ativo 
no seu meio, nesse processo educativo ele questiona, critica, 
transforma-se e alcança a plenitude de sua liberdade. 
 
O olhar freireano para a prisão de Fabiano 

 
Neste tópico do presente trabalho, propomos uma análise de 

trechos específicos da obra de Graciliano Ramos, principalmente 
aqueles que se referem ao capítulo “Cadeia”, à luz do pensamento 
de Paulo Freire. Detemo-nos no momento da narrativa em que o 
autor retratada a prisão do vaqueiro pelo soldado amarelo, como 
uma alegoria do oprimido e do opressor, respectivamente. Uma 
leitura aprofundada deste capítulo nos leva a compreender “O 
domínio de algum saber como meio de libertar-se de uma 
submissão” (MACHADO, 2003, p. 191). O fato é que a injustiça 
sofrida por Fabiano está diretamente relacionada à ausência do 
saber intelectual como evidencia o seguinte trecho: 

 

Era bruto, sim senhor, nunca havia aprendido, não sabia explicar-
se. Estava preso por isso? Como era? Então se mete um homem 
na cadeia por que ele não sabe falar direito? [...]. Se não fosse 

aquilo.... Nem sabia. [...]. Vivia tão agarrado aos bichos.... Nunca 
vira uma escola. Por isso não conseguia defender-se, botar as 

coisas nos seus lugares. [...]. Se lhe tivessem dado ensino, 
encontraria meio de entende-la. Impossível, só sabia lidar com 
bichos. (RAMOS, s.d, p. 73). 
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Ao articularmos as indagações da personagem ao pensamento 
freireano, entendemos que elas caracterizam o desrespeito para com 

sua vocação de sujeito, compreendido segundo Freire como “homem 
a sombra da opressão que o esmaga. Expulsar esta sombra pela 
conscientização é uma das fundamentais tarefas de uma educação 
realmente libertadora e por isto respeitadora do homem como 

pessoa” (FREIRE, 2006. p. 45).  
O episódio da prisão de Fabiano é tido, portanto, como uma 

situação de opressão, pois o vaqueiro que não era dotado de 
consciência crítica foi preso injustamente por não saber lidar com as 
palavras, conforme informa o seguinte trecho: “Fabiano dava-se 
bem com a ignorância. Tinha o direito de saber? Tinha? Não tinha” 
(RAMOS, s.d, p.57). A incapacidade comunicativa, unida à ausência 

de uma consciência política acerca dos seus direitos ocasionava, no 
cotidiano do vaqueiro, várias situações conflituosas, já que “Fabiano 
sempre havia obedecido. Tinha muque e substância, mas pensava 
pouco, desejava pouco e obedecia. ” (RAMOS, s.d, p. 63).  

A personagem questiona-se, sem obter respostas: “Por que 
tinham feito aquilo? Era o que não podia saber. ” (RAMOS, s.d, p. 
69). Destaca-se nesse trecho a alienação do sujeito que, na esfera 
cultural, faz com que ele seja suscetível a viver situações de 
aprisionamentos ideológicos, políticos, econômico e social.  A vida 
do vaqueiro era notadamente marcada por uma cega submissão à 
sua condição de oprimido, situação da qual Fabiano não se via 
liberto: “Os meninos eram brutos, como o pai. Quando crescessem, 

guardariam as reses de um patrão invisível, seriam pisados, 
maltratados, machucados por um soldado amarelo. ” (RAMOS, s.d, 
p. 75). Esse pessimismo perpetua em outros trechos da obra: 

 

Nascera com esse destino, ninguém tinha culpa de ele haver nascido 
com um destino ruim. Que fazer? Podia mudar a sorte? Se lhe 

dissessem que era possível melhorar de situação, espantar-se-ia. 
Tinha vindo ao mundo para amansar brabo, curar feridas com rezas, 
consertar cercas de inverno a verão. Era sina. O pai vivera assim, o 

avô também. E para trás não existia família. (RAMOS, s.d, p. 139) 
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Para Moraes (2005) o fato de possuírem “uma linguagem 
minguada, esses seres marginalizados não têm instrumentos para 

argumentar, se defender. O dono das terras e o poder social 
instituído não reconhecem os direitos e a humanidade desse grupo 
sofrido. ” (MORAES, 2005, p. 20).  

É visando romper com essa postura de alienação por parte 

indivíduos, que Freire defende a necessidade de “ir ao encontro 
desse povo emerso nos centros urbanos e emergindo já nos rurais e 
ajuda-lo a inserir-se no processo, criticamente, E esta passagem, 
absolutamente, indispensável à humanização do homem brasileiro, 
não poderia ser feita nem pelo engodo, nem pelo medo, nem pela 
força” (FREIRE, 2006, p. 66), mas somente por uma educação 
libertadora. 

Quando o indivíduo é preparado para compreender sua 
realidade, ele passa também a questioná-la e consequentemente a 
buscar meios para transformá-la. Portanto, é nesse sentido que um 
olhar freireano sobre a prisão do vaqueiro, levou-nos uma nova 
leitura de Vidas Secas e, consequentemente a admitir que a proposta 
educativa ideal para a emancipação da personagem frente a sua 
situação de oprimido seria:  

 

Uma educação que, por ser educação, haveria de ser corajosa, 
propondo [...] a reflexão sobre si mesmo, sobre seu tempo, sobre 
suas responsabilidades, sobre seu papel [...]. Uma educação que 

lhe propiciasse a reflexão sobre seu próprio poder de refletir e que 
tivesse sua instrumentalidade, por isso mesmo, no 
desenvolvimento desse poder, na explicitação de suas 

potencialidades, de que decorria sua capacidade de opção. 
Educação que levasse em consideração os vários graus de poder de 
captação do homem brasileiro da mais alta importância no sentido 

de sua humanização. (FREIRE, 2006, p. 67). 
 

Essa proposta educativa além de libertadora é “respeitosa” 
(Ibidem, p. 45) porque valoriza o homem como pessoa possuidora 
de direitos. Diferente momento da narrativa demonstra que Fabiano 
foi injustiçado por ser um sujeito simples e sem estudo. Logo, temos 
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um exemplo claro de como a ausência da educação influi sobre a 
vida de um indivíduo, podendo mantê-lo aprisionado na própria 

ignorância:  
 

Passar a vida inteira assim no toco, entregando o que era dele de 
mão beijada! Estava direito aquilo? Trabalhar como negro e nunca 
arranjar carta de alforria! [...]. Não era preciso barulho não. Se 

havia dito palavra à toa, pedia desculpa. Era bruto, não fora 
ensinado. (RAMOS, s.d, p.136) 

Vivia longe dos homens, só se dava bem com animais. [...] E falava 
uma linguagem cantada, monossilábica e gutural [...]. Às vezes 
utilizava nas relações com as pessoas a mesma língua com que se 

dirigia aos brutos – exclamações, onomatopeias. Na verdade, 
falava pouco. Admirava as palavras compridas e difíceis da gente 
da cidade, tentava reproduzir algumas [...]. ((RAMOS, s.d,p. 55) 

 

É digno de nota que 
 

Durante toda a narrativa, Fabiano, assim como os outros membros 
da família, é designado através de animalizações e reificações. Essa 
postura reforça a ideia que, sendo ele um objeto ou animal, não 

pertence a uma classe social, portanto não possui direitos. Fabiano 
representa nesses capítulos em que confronta a autoridade 
representada pelo soldado amarelo, o povo que não pode (ou não 

consegue) expressar-se e defender-se de um governo que deveria 
protegê-lo e não oprimi-lo. (ARRAES, 2011, p. 56). 

 

É nesse sentido que Freire busca através do diálogo educar 
para a liberdade, ou seja, “A dialogação implica na responsabilidade 

social e política do homem. Implica num mínimo de consciência 
transitiva, que não se desenvolve nas condições oferecidas pelo 
grande domínio” (FREIRE, 2006, p. 78). Este olhar sobre a obra do 
escritor alagoano permite ampliarmos significativamente as formas 
de pensar a educação como meio de libertar o indivíduo das 

possíveis prisões apresentadas no seu cotidiano, e a necessidade de 
uma prática pedagógica libertadora. Educar o indivíduo é 
desenvolver sua capacidade crítico-reflexiva para que ele possa 
alcançar sua emancipação, sua liberdade plena. É, portanto, dentro 
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de um raio maior de abrangência crítica que devemos enquadrar as 
discussões em torno da cadeia do vaqueiro Fabiano. 

 
Considerações  

 
Após relacionarmos a proposta de educação freireana à obra 

Vidas Secas de Graciliano Ramos, chegamos a reflexão de que 
estamos cercados de sujeitos reais que, assim como Fabiano, passam 
por situações de aprisionamento, sofrem preconceitos e injustiças 
sociais por serem indivíduos alienados, que não são conscientes de 
seus direitos e muitas vezes têm esses direitos negados histórica e 
politicamente. 

Com base em Freire podemos afirmar que essa realidade de 

injustiça social pode ser mudada pelos próprios sujeitos injustiçados, 
utilizando a educação como ferramenta para isso, reforçando a ideia 
de que não é qualquer prática educativa que viabilizaria essa 
emancipação, mas o caminho para a liberdade é baseado na 
educação que desaliena, que desperta o pensamento crítico-reflexivo 
e torna o indivíduo capaz de transformar sua realidade. 

Concluímos que, ir à obra de Freire para reinterpretar o 
capítulo “Cadeia” e consequentemente, compreender a condição 
humana de sujeitos como Fabiano, demonstrou ser um caminho 
adequado para discutirmos a dupla situação daqueles oprimidos e 
desprovidos do saber formal.  

Ademais, as reflexões decorrentes desta análise instigam o 

leitor a compreender a educação não como mera transmissão de 
conhecimento, mas como prática emancipatória que possibilita ao 
indivíduo alcançar sua liberdade plena, Apontamentos estes 
imprescindíveis para as discussões também no campo da Educação 

Popular e de Jovens a adultos. 
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A socialização da experiência 

do PMDE na educação infantil: 
relação entre teoria e prática 
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Introdução 
 

A educação passou por profundas transformações em torno 
da sua forma estrutural e conceitual ao longo das décadas que se 
sucederam, fato que foi plenamente evidenciado no tratamento 

dado às crianças no período denominado de “primeira infância”. A 
forma de ver a infância foi revista, observando que se trata de uma 
fase do desenvolvimento humano que pode ser importante para a 
formação do bom caráter e da concepção do que é viver em 

harmonia com a sociedade.  
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A presente pesquisa em andamento aqui exposta tem como 
objetivo central construir um breve percurso dialógico sobre a 

socialização em torno de uma experiência de análise do Programa 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (PMDE) em um 
Centro de Educação Infantil (CEI) municipal, situado na cidade de 
Fortaleza/CE, mais precisamente, na área da Secretaria Executiva 

Regional - SER II4. Com isso procurou-se dialogar sobre a sua 
contribuição para a efetivação de uma educação infantil considerada 
de qualidade.  

Inserindo no aspecto social, a presente investigação constitui-
se como uma tentativa coerente de avaliar como se dá, de maneira 
concreta, tais mecanismos sociais de melhoria na promoção de uma 
educação qualitativa no âmbito da política pública do município de 

Fortaleza. A reflexão em torno de sua efetiva aplicação dentro de um 
cenário real e se pode suscitar diálogos sobre a sua melhoria, assim, 
como fazer o alicerce central entre a teoria e prática em torno de 
uma política pública considerada importante para a busca de 
melhoria em tal aspecto da educação, como é o processo formativo 
atuante ainda na primeira infância.  

Como campo empírico, a escolha pela CEI situado na SER II 
de Fortaleza, deu-se pela relação vivenciada com os atores sociais 
que compõem a instituição, no qual se realizou uma aproximação 
vinculada à Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF) pelo período de 
dois anos, através de inserções pontuais no âmbito da pesquisa em 
tal espaço.  

A instituição está localizada geograficamente em uma área 
periférica da cidade onde as crianças lidam com filas de espera para 
matricular-se na respectiva CEI e nas demais localizadas no mesmo 
território, tendo em vista que, grande parte da comunidade ao 

entorno possui condições de vida bastante simples.  A comunidade 

                                                            
4Apesar de a instituição ser concebida teoricamente como Centro de Educação Infantil (CEI), nos 

diálogos com a comunidade, todos os atores sociais se referem ao CEI como “creche”. A termologia 

“creche” é a mais adequada quando o discurso é voltado para os agentes do processo de pesquisa, já 
que o termo é bastante familiar para os sujeitos.  
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situada em seu entorno foi construída sobre o alicerce da 
desigualdade social, da violência contra os jovens que compõem a 

região, além do descaso histórico em torno da temática da primeira 
infância, que pode ser situada no percurso do desenvolvimento 
humano desde o nascimento até o período de seis anos de idade.  

A instituição foi inaugurada em três de janeiro do ano de dois 

mil e três, tendo como gestora a Associação de Moradores da Barra 
do Ceará. Parte dos recursos financeiros para a manutenção da 
instituição, eram oriundos da Prefeitura Municipal de Fortaleza, 
sendo a outra parte, originada pela própria Associação de 
Moradores. A partir do mês de junho de 2005, foi constatado pela 
PMF um déficit no “caixa” da associação de moradores no valor de 
seis mil e duzentos reais, segundo relato da atual gestão.  

Quando houve a constatação de déficit no caixa, a associação 
de moradores transferiu a responsabilidade da instituição, por 
completo, incluindo as instalações físicas e a movimentação 
financeira, para a prefeitura municipal. No mês de julho de 2005 se 
iniciou o período de intervenção5, que perdurou do mês de julho de 
2005 até o mês de junho de 2006 (cerca de um ano).  

Durante o período de intervenção, a prefeitura ficou 
responsável pelo pagamento dos funcionários da respectiva 
instituição, pelo material de limpeza, por todos os consertos e 
possíveis reparos na instalação física. O início da municipalização6 
se deu no mês de janeiro do ano de 2006 e perdura até hoje.  

O interesse pela temática por parte dos presentes 

pesquisadores surgiu pelas observações feitas no período de 
aproximação com a instituição, como também, pelos diálogos com a 
gestão em questão. A escolha pela instituição deu-se pelo interesse 

                                                            
5 O período de intervenção constituiu no processo em que a prefeitura municipal, a partir da 

constatação do déficit da associação, resolveu analisar a possibilidade de aquisição da instituição (a 

creche), sendo essa a culminância do processo. Atualmente, através dos artifícios legais, a creche 
pertence ao Município de Fortaleza. 

6 Municipalização é o momento em que a Prefeitura do Município de Fortaleza assume o controle legal 
da instituição. 



40 | Educação como forma de socialização: Volume 1 
 

em discutir a visão da comunidade acerca da CEI e todos os fatores 
que compõe o ecossistema escolar vigente, sendo as políticas 

públicas executadas pelo município, um desses fatores em questão.   
A sua identidade institucional não foi revelada atendendo ao 

compromisso ético do pesquisador em não-revelar o sujeito da 
pesquisa quando o mesmo assim solicitar. A gestão pediu que não 

revelasse nominalmente o seu nome, mas deixou livre o acesso, 
assim como todo o processo de coleta de dados em torno da mesma 
por todos os pesquisadores desta investigação. Tal fato foi 
plenamente respeitado para a construção fidedigna desta 
investigação.  

Nas observações realizadas, se pode observar as relações entre 
os diversos atores sociais que fazem parte da instituição: família, 

comunidade, professores, corpo de funcionários e corpo gestor, 
todos esses elementos eram protagonistas assíduos das indagações 
cotidianas. É perceptível o quanto o crescimento da criminalidade e 
da segregação social existente é resultado da maneira como as 
esferas governamentais lidam com o aspecto educacional no 
território da CEI.  

Com esse retrato aproximado da realidade estabelecida 
naquele espaço, busca-se discutir a problemática da educação 
infantil no âmbito das políticas públicas, assim como o seu reflexo 
na promoção de uma educação de qualidade na esfera infantil, sendo 
esse um dos fatores necessários para a promoção da construção de 
um cidadão completo desde o alvorecer, entendendo esse despertar 

sobre a sua realidade como a fase da primeira infância.  
 

Referencial teórico 
 

Oliveira-Formosinho (2002) compreende que a educação das 
crianças de zero a seis anos de idade em estabelecimentos propícios 
para específicos de educação infantil vem se alterando em demasia, 
seja em decorrência da necessidade familiar de buscar uma 
instituição que seja responsável socialmente pelo cuidado e a 
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educação de suas crianças, principalmente quando os pais ou 
responsáveis trabalham “fora de casa”.  

Se a inteligência humana tem seu desenvolvimento desde o 
nascimento, e se esse processo de evolução da mente perdura 
durante toda a infância, os estímulos ou experiências nesse período 
influenciam a percepção de inteligência durante todo o alvorecer de 

uma vida. Sendo assim, seria intransigência do ponto de vista 
educacional, descuidar desse período significativo da transformação 
natural do potencial humano.  

O ideal no ponto de vista socioeducativo é oferecer a criança 
um atendimento com profissionais especializados capazes de 
estimular na criança todos os seus reais potenciais humanos, 
aliando aspectos qualitativos da estrutura física da creche com 

atividades que promovam a completude do “ser”. No que diz 
respeito a qualidade do atendimento da educação infantil, é coerente 
afirmar que: 

 
Atualmente, assume-se que a construção do conceito de qualidade 
é subjetiva, abrangendo valores, crenças e interesses situados num 

contexto sócio-histórico e econômico específico; varia com 
ideologias e afiliações políticas, valores e crenças, tradições e 
histórias de geração, experiências profissionais e histórias de vida, 

interesses e papel na produção, recepção ou administração dos 
serviços, sendo, portanto, valorativa, pessoal, contextual. 

(OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2001, apud CRUZ, 2006, p.6) 
 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB - Lei 9.394/96)7 
concerne que a educação é elemento constitutivo do “ser” em 
sociedade. A Constituição Federal Brasileira, estabelecida em 1988, 
garante o direito aos trabalhadores, pais e responsáveis, à educação 

de seus filhos e dependentes na faixa etária de zero a seis anos de 
idade. Tendo em vista que, grande parte das famílias trabalhadoras 
possui renda familiar insuficiente, e que a demanda logo cresce com 

                                                            
7 BRASIL, LDB: lei de diretrizes e bases da educação: lei N. 9.394/96. Rio de Janeiro: DP&A, 1999, 104p. 
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o passar dos anos, é preciso evitar a política da educação pobre para 
crianças pobres, pois uma educação de qualidade e acessibilidade a 

todos é algo eminente numa sociedade em constante evolução.  
As políticas públicas têm papel importante na promoção 

universal da verdadeira educação de qualidade. Políticas públicas 
são diretrizes, princípios norteadores do poder público (seja na 

esfera municipal, estadual ou federal), são regras e planos de ação 
mediatizados pela sociedade, onde a própria sociedade e o Estado 
são personagens centrais dessa discussão.  

Ao longo da história de colonização do país, desde a chegada 
dos povos ditos colonos, a política pública no país sempre se deu de 
maneira desigual. A população brasileira nunca participou 
diretamente da tomada de decisões sobre o uso social de suas 

riquezas. Meksenas (2002, p. 106) converge desse pensamento, 
afirmando que: 

 
É preciso, portanto, não compartimentalizar o saber produzido 

acerca das políticas públicas como fins sociais para percebemos os 
seus contornos com os contextos da sociedade brasileira. Assim, o 
estudo das políticas públicas como fins é o estudo das relações de 

poder, como também de estrutura e conjuntura da vida social, dos 
padrões de sociabilidade e da dinâmica da cultura.  

 

Souza (2006) afirma que o processo de execução das políticas 
públicas está ligado determinantemente ao Estado, e este, tem o 
papel central de definir como tais recursos serão utilizados em 

benefício dos cidadãos. Esse ponto de vista é perceptível em todas as 
esferas sociais, consequentemente, na educação pública. É dever do 
Estado, delinear como o dinheiro público deve ser recolhido 
(impostos) e de que maneira deve ser aplicado.  

Dentro desse pensamento sistêmico em relação às políticas 
públicas, os municípios têm papel fundamental na transformação da 

perspectiva educacional, pois são nos municípios que o cidadão se 
expressa com mais veemência e há uma proximidade com o poder 
público, reivindicando diretamente melhorias em seu cotidiano.  
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Dessa forma, se expressa a importância de se estudar um 
determinado fenômeno na esfera municipal, tendo em vista a 

proximidade da problemática com o próprio cidadão e sua 
interlocução direta com o Estado numa escala mais proximal 
(VERZA, 2000).  

Gondim (1988) discerne que após a Constituição de 1988, os 

municípios adquiriram certa autonomia política no que diz respeito 
aos fundos públicos. Através da elaboração de sua própria lei 
orgânica (e outras leis) e escolha direta de seus representantes 
sociais. A participação tributária dos municípios na esfera tributária 
global gira em torno de 18% a 20%, com isso, acabam assumindo 
certos encargos e responsabilidades de outras esferas, gerando uma 
base econômica relativamente frágil. Com isso, A autonomia 

idealizada de realizar políticas próprias sem nenhum vínculo com as 
políticas públicas estaduais e federais é irrisória.  

Em suma, a política pública se intercala em demasia com os 
aspectos socioeducacionais, tendo em vista que as ações da política 
pública refletem diretamente na promoção de uma educação de 
qualidade. Com isso, a mesma acaba por afetar diretamente a 
maioria da população. Grande parte dos sujeitos não possuem 
condições financeiras de custearem a educação dos seus filhos, 
delegando suas expectativas de um atendimento qualitativo aos 
braços do poder público.  

 
Processo metodológico  

 
Nesta etapa, há um esclarecimento sobre a composição 

metodológica que a presente pesquisa pretende executar, 
especificando de maneira coerente os instrumentos para a coleta dos 

dados e os sujeitos sociais que irão compor tal estudo.  
Flick (2009) diz que a pesquisa qualitativa foi utilizada por dar 

relevância particular ao estudo das relações sociais, no qual, as teorias 
são desenvolvidas a partir de métodos empíricos aliando o 
conhecimento e a prática no decorrer da pesquisa. Dirige-se à análise 
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de casos concretos em suas peculiaridades, partindo da atividade das 
pessoas em seus contextos locais. Ainda sobre a concepção da 

pesquisa qualitativa, Diehl e Tatim (2004) defendem que: 
 

Os estudos qualitativos podem descrever a complexidade de 
determinados problemas, além de permitir as interações de certas 
variáveis, compreendendo e classificando os diversos processos 

dinâmicos vividos pelos grupos, possibilitando, em maior nível de 
profundidade, o entendimento das particularidades do 

comportamento dos indivíduos (p. 48). 
 

A pesquisa qualitativa se aplica de maneira convergente com 
o objetivo desse trabalho, pois têm se como intuito maior avaliar o 
PMDE e seu papel na promoção de uma educação de qualidade. 
Como campo de observação, a pesquisa se reportou a um CEI 

administrado pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, na 
corresponsabilidade da Secretária Municipal de Educação (SME). Os 
sujeitos fomentadores dos dados da pesquisa são o gestor da CEI, o 
responsável técnico da PMF que gere o repasse do PMDE às 
instituições e uma parcela significativa das famílias atendidas pela 
instituição, mais precisamente, dez famílias que possuem crianças 
na instituição e se prontificaram a contribuir com tal investigação.  

Mediante a problemática, houve uma aproximação inicial 
entre pesquisadores e pesquisados para salientar e esclarecer a 
importância conceitual dessa pesquisa, fazendo alusão do seu 
caráter acadêmico e da sua relevância social. Para facilitar a 

comunicação entre pesquisadores e objeto de pesquisa, foi utilizada 
uma linguagem simples, clara e objetiva, evitando termos técnicos 
complicados para uma melhor condução das ações.  

Quanto aos procedimentos de investigação, utilizou-se de 
entrevistas, em específico, o uso indiscriminado da entrevista 
semiestruturada. Sobre a entrevista semiestruturada, Rosa (2008, 

p. 30-31) discerne que: 
 

As questões nesse caso deverão ser formuladas de forma a permitir 
que o sujeito discorra e verbalize seus pensamentos, tendências e 
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reflexões sobre os temas apresentados [...]. Exigem que se 

componha um roteiro tópicos selecionados. As questões seguem 
uma formulação flexível, e sequência e as minúcias ficam por conta 
do discurso dos sujeitos e da dinâmica que acontece naturalmente.  

 

As entrevistas semiestruturadas utilizadas são de cunho não-
programadas, pois são feitas através de termos familiares (aos 
sujeitos) e não há uma sequência de perguntas satisfatórias para 
todos os entrevistados. O registro oral das falas dos sujeitos, foram 
coletados através de gravação fonográfica, sempre se adequando ao 
ambiente natural do entrevistado.  

Além das entrevistas, foram utilizadas a análise documental e 
a observação participante. A observação participante permite que o 
sujeito tenha contato direto e prolongado com os atores sociais em 

seus contextos culturais, com interações sociais intensas entre 

investigador e sujeitos, permitindo uma organização sistematizada 
dos dados obtidos, além disso, complementa-se com a entrevista 
semiestruturada e a própria análise documental. (FLICK, 2009).  

Ludke e André (1986) orientam que a análise documental 
permite que o pesquisador organize sistematicamente os arquivos 
documentais organizando-os com o propósito de suscitar questões 
relevantes para a evolução positiva da pesquisa. As ferramentas 
apresentadas até o momento vigente permitiram aos pesquisadores 
alcançarem os objetivos suscitados no alvorecer da presente 
pesquisa, contribuindo de maneira benéfica para a promoção de 
uma efetiva investigação.  

 
O Programa de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
(PMDE): teoria e prática 

 
No crescente desenvolvimento da sociedade capitalista, há 

uma busca incessante por melhores condições de vida em todas as 
camadas sociais. Os grupos familiares têm em seus pilares homens 
e mulheres, que em muitos casos, vivem em condições mínimas de 
sobrevivência humana.  
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Nas camadas mais negligenciadas da sociedade, grupos 
familiares têm em sua constituição um número elevado de crianças, 

muitas delas, geradas pela ineficiência de cuidados com a precaução 
da gravidez indesejada, acabando dessa forma dessa forma, por 
construírem famílias compostas essencialmente por crianças. Parte 
da problemática social advém das esferas da política pública adotada 

pela gestão governamental atual, mas, quais os reais impactos da 
política pública na esfera municipal para a promoção de uma 
educação infantil de qualidade?  

No encarecimento da vida moderna, custear uma educação de 
qualidade dentro do âmbito da educação infantil é algo que possui 
um valor econômico bastante elevado. Na contemporaneidade, o 
objetivo principal da educação infantil é contemplar a criança em 

todos os aspectos, promovendo o seu desenvolvimento em 
plenitude. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB - Lei 
9.394/96), nesse sentido, expressa que: 

 
A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança, até seis anos de 
idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual, e social, 
contemplando a ação da família e da comunidade (Art. 29). 

 

Quando não se têm condições mínimas de vida, torna-se 
impossível custear economicamente para as crianças uma educação 
dita como de “qualidade”, já que as melhores instituições de ensino 
no âmbito infantil encontram-se ofertadas na esfera privada. É 

humanamente impossível para uma família8 ter o mínimo de 
dignidade de vida não exercer nenhuma função trabalhista cotidiana. 
O sustento econômico de boa parte da população é oriundo de 

                                                            
8 O conceito de família é muito amplo na comunidade em questão, já que a composição familiar é 
diversa, tendo crianças que moram com os avós, com os tios, e em alguns casos, foram encontrados 
nas ruas e criados pela figura de “terceiros”.  

 



Tiago Bruno A. Barra; Flávio Muniz Chaves; Renata Tavares de Oliveira | 47 
 

atividades trabalhistas pesadas9, com carga horária de oito (ou mais) 
horas diárias, isso ocorre também no objeto empírico desta pesquisa.  

A creche, na comunidade pesquisada, funciona como um 
alicerce de estruturação do grupo social do seu entorno, a prova 
cabal desse fato é vista na procura demasiada por vagas na 
instituição. Há uma enorme fila de espera de famílias que buscam 

um espaço adequado para deixarem suas crianças (na faixa etária 
de 0 a 4 anos de idade) para poderem ir trabalhar.  

A creche em sua função social subsidia os cuidados 
necessários diários às crianças, aliado a uma aprendizagem que 
propicia o desenvolvimento psíquico, motor, intelectual e social 
nessa etapa da evolução humana.  

A política pública, em termos gerais, é o conjunto de ações 

promovidas pelo Estado, no âmbito nacional, através das esferas 
federais, estaduais e municipais, visando o atendimento qualitativo 
de diversos setores da sociedade.  A função do Estado é de suma 
importância, pois promove ações de cunho preventivo para prevenir 
riscos à sociedade, através da implementação de determinadas 
políticas públicas. Em alguns casos isolados, as ações de benefício 
social, beneficiam determinados setores da sociedade, mas com o 
intuito [teoricamente] maior de privilegiar toda a população.  

No âmbito da legalidade jurídica, em relação à valorização e 
melhoria da educação na esfera federal, o governo federal criou a Lei 
Nº 11.494, de 20 de junho de 2007, regulamentando o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). O FUNDEB 
em seu Capítulo I, artigo 1º discerne que:  

 

É instituído, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, um 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de natureza 

                                                            
9 Atividades trabalhistas pesadas, nessa pesquisa, refletem-se nas atividades das próprias famílias. 

Muitos gestores familiares exercem profissões simples, como catadores de matérias recicláveis, 

vendedores autônomos, costureiras, além de alguns, exercerem duas profissões durante o mesmo dia, 
extrapolando a carga horária de oito horas diárias, legalizada pelas leis trabalhistas vigentes.  
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contábil, nos termos do art. 60 do Ato das  Disposições  

Constitucionais Transitórias - ADCT. (BRASIL, 2007) 
 

Ainda sobre a mesma abordagem, o FUNDEB em seu capitulo 
I, artigo 2º afirma que “os fundos se destinam à manutenção e ao 
desenvolvimento da educação básica pública e à valorização dos 
trabalhadores em educação, incluindo sua condigna remuneração, 

observando o disposto nesta lei” (BRASIL, 2007, p. 13).  
O FUNDEB vem para assegurar legalmente a criação de um 

mecanismo social, no caso, uma política pública de cunho federal, 
protegendo a utilização de recursos públicos para a educação básica, 
que em sua constituição, faz parte a educação infantil, em caso 
específico, a figura da creche.  

Com relação á utilização dos recursos, a Lei Nº 11.494, de 20 

de junho de 2007, em seu Capítulo V, artigo 21 afirma 
veementemente que: 

 
Os recursos dos Fundos, inclusive aqueles oriundos de 

complementação da União, serão utilizados pelos Estados, pelo 
Distrito Federal e pelos Municípios, no exercício financeiro em que 
lhes forem creditados, em ações consideradas como de 

manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica 
pública, conforme disposto no art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996. (BRASIL, 2007, p. 12) 
 

O presente artigo afirma categoricamente que é vedada a 
utilização dos recursos do Fundo para ações que não são 

consideradas de manutenção e desenvolvimento da educação básica. 
Isso condena todo e qualquer desvio público de recursos destinado 
à educação básica pelos seus gestores para fins de terceiros ou em 
prol de si mesmo. 

O FUNDEB como foi esmiuçado de maneira clara até então, é 
um Fundo Federal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica com vários artigos que asseguram o complemento dessa 
função. No âmbito municipal, a Prefeitura Municipal de Fortaleza, 
executa dentre suas diversas ações na educação pública, o Programa 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art60adct
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art60adct
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art70
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art70
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de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (PMDE) que funciona 
como uma espécie de desmembramento do FUNDEB na esfera 

municipal.  
O PMDE beneficia cerca de duzentas e setenta e duas (272) 

escolas da educação infantil e do ensino fundamental 10no ano de 
2016, com a liberação de mais de dez milhões de reais, pagos em 

duas parcelas aos conselhos escolares/unidades executoras da 
Escola Patrimonial, o qual é completamente responsável pela 
execução dos recursos do âmbito patrimonial, das unidades anexas 
e creches vinculadas, conforme a quantidade de alunos 
regularmente matriculados.  

Os recursos do PMDE são destinados prioritariamente no 
custeio de bens físicos e serviços de uso cotidiano da instituição, tais 

como: material pedagógico, material esportivo, material de 
expediente e papelaria, material de apoio ás atividades de cultura e 
arte, material para laboratórios, material para cozinha, material 
para construção e/ou manutenção da rede hidráulica e elétrica, 
material para ferragens e manutenção de hortas e jardins, 
manutenção e conservação de equipamentos, manutenção da 
infraestrutura, de transporte da aula de campo, contratação de 
serviço para a confecção de imobiliários e outros equipamentos (de 
serviços gráficos, de serviços para a adequação da acessibilidade, 
para a assinatura de periódicos e anuidades, de serviços de cartório, 
despesas bancárias, despesas de máquinas e equipamentos para 
ambientes de apoio pedagógico - laboratórios e sala de apoio, 

biblioteca e sala de leitura -, máquinas e equipamentos para sala de 
aula, setores administrativos, esportivos, manutenção de hortas e 
jardins, manutenção da infraestrutura e cozinha).  

Na CEI pesquisado esse recurso tem sido utilizado para o 

processo de efetivação de uma educação infantil de qualidade, mas 

                                                            
10 Os dados foram retirados do site da Secretária de Educação do Município de Fortaleza, através do 

site: 

http://www.sme.fortaleza.ce.gov.br/educacao/index.php?option=com_content&view=article&id=16
&Itemid=8 que não dispões dos dados referentes ao ano de 2012, pois não foram fechados até então.  
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na visão das famílias poderia ser melhor utilizado ou ampliado. As 
narrativas das famílias entrevistadas nos mostraram que há uma 

consciência sobre o que deve ser melhorado no trato com as crianças 
pertencentes a esses grupos familiares.  

As famílias, em suas simplicidades vivenciais, pedem que as 
reformas e a troca de material não levem “tanto tempo”, pois tem 

observado que a sua manutenção leva períodos longos demais. Há, 
nas falas, uma certa descrença em relação ao papel do poder público 
no direcionamento desses recursos, talvez pelo recente cenário de 
corrupção sistêmica expressado diariamente pelos grandes veículos 
midiáticos.  

Os sujeitos da pesquisa pertencentes a esfera pública, elogiam 
as iniciativas anteriores de inserção de um olhar de importância 

sobre a primeira infância, além da efetivação do PMDE como uma 
política pública que parece ter dado certo na maioria de sua 
concepção como um programa que auxiliaria na manutenção de 
uma educação básica de qualidade.  

Na respectiva CEI, o corpo gestor da instituição não teve 
muitas concepções negativas acerca do PMDE no cotidiano da 
instituição, sempre evidenciando que a gestão municipal atua no 
sentido de promover momentos de formação entre os gestores, para 
que os mesmos possam avaliar a sua forma de gerir os recursos, 
como também poder atuar de uma perspectiva assertiva quando o 
programa não estive sendo executado em sua completude.   
 

Conclusões 
 

Tendo em vista tal impacto social que esse programa tem no 
CEI pesquisado e, consequentemente, na comunidade atendida pela 

instituição, torna-se necessário fazer um amplo estudo com a 
implicação que essa temática tem no âmbito social. Tal ação pode 
encontrar subsídios acadêmicos que explicitem a utilização dos 
recursos da política pública municipal na construção de uma 
educação infantil de qualidade, permeando dessa forma o cotidiano 
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daqueles que não possuem acesso a ferramentas sociais que 
promovam a real emancipação humana, iniciando tal processo 

formativo já na fase da primeira infância. 
Um ponto positivo para a efetivação dessa investigação foi o 

corpo gestor da CEI ser formado por um grupo de pessoas que tinha 
formação base pedagógica e utilizou as formações pontuais 

promovidas pela prefeitura municipal como ponto de apoio para a 
melhoria de sua prática.  

Nas observações, ficou evidente a melhoria no atendimento 
das crianças quando chega algum móvel ou ferramenta pedagógica 
comprada através de recursos oriundos do PMDE. Não dá para 
explicitar se isso ocorre em todas as CEI’s do município, mas na CEI 
pesquisada esse recurso é visto como benéfico para a tentativa de 

construir um atendimento que permeie os pontos importantes para 
a construção de uma primeira infância plena e cercada dos direitos 
básicos para sujeitos em situação constante de vulnerabilidade 
social.  

O PMDE como política pública ainda necessita ser acessível a 
título de informação para as pessoas que dele o usufruem como 
direito social adquirido. Ainda há uma certa desinformação do que 
significa ser atendido por uma política pública e como cada sujeito 
pertencente a um determinado ordenamento social pode efetivá-la 
em sua completude. As pessoas só podem reivindicarem sobre algo 
se compreenderem na relação entre teoria e prática sobre o seu 
significado cotidiano. A política pública ainda parece distante do seu 

real objetivo, que é de trazer melhorias efetivas para a vida das 
pessoas. A presente investigação não se encerra em si, apenas abre 
caminhos para a construção de novos diálogos em torno de uma 
problemática que impacta a vida cotidiana de milhares de pessoas.  
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Capítulo 3 
 

O uso do WhatsApp Messenger como 

ferramenta auxiliar do processo de ensino 
 

Marcos Antonio Chaves Ricarte1 

Karla Angélica Silva do Nascimento2 
 
 

Introdução 
 

Ao longo dos últimos anos, alunos do ensino superior estão 
cada vez mais utilizando dispositivos móveis e aplicativos de 
mensagens instantâneas para auxiliar atividades pedagógicas nos 
cursos de graduação. A partir desse ponto, uma grande ênfase deve 
ser colocada no uso de tecnologias dentro do processo de 
aprendizagem e ampliar o nível de interação e engajamento entre os 

professores e os estudantes. 
Isso se deve à crescente evolução e disseminação das 

tecnologias móveis, das mídias sociais e da comunicação por 
mensagens instantâneas que trouxeram novas perspectivas de 

inclusão digital e comunitária na sociedade. No contexto 
educacional, foram recebidas com entusiasmo devido às suas 
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potencialidades como auxiliadoras no processo de ensino e 
aprendizagem. 

Ao considerar a disseminação desses recursos e seu potencial 
na educação, é interessante buscar estratégias pedagógicas em 
cursos de ensino superior que utilizem aplicativos que estão à mão 
e que fazem parte do dia a dia dos alunos, por exemplo, o uso do 

Whatsapp Messenger como ferramenta colaborativa e móvel para 
favorecer a aprendizagem em um contexto educativo por meio de 
mensagens instantâneas.  

A aprendizagem, por meio de aplicativos de mensagens 
instantâneas que evidenciam a participação dos alunos, pode ser 
uma forma de realizar e incentivar trabalho em grupo. As interações 
estabelecidas no Whatsapp podem ocorrer durante a aprendizagem 

teórica ou na mudança de atitudes, representada pela reflexão sobre 
o que aprendeu, seja individualmente, seja em grupo. Segundo 
Torres e Irala (2014, p. 73), “o conhecimento é construído nas 
interações dos sujeitos com o meio e com outros indivíduos, essas 
interações seriam as principais promotoras da aprendizagem”. 

Com base nas discussões propostas, o objetivo deste estudo é 
compreender melhor a percepção dos alunos com relação ao uso da 
ferramenta WhatsApp Messenger no processo de ensino e 
aprendizagem em duas disciplinas presenciais de um Curso de 
Administração. Neste trabalho, tal aplicativo e dispositivos móveis 
são utilizados inclusive para se referir ao apoio que é dado à 
aprendizagem, considerando a natureza interdependente e integral 

destes componentes. 
O próximo item trata sobre o referencial teórico que aborda a 

importância das tecnologias móveis na educação, situando a 
pesquisa. Em seguida, o aplicativo Whatsapp será apresentado 

conforme suas características, como ele foi escolhido e os resultados 
analisados durante a realização das atividades desta pesquisa. 
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O professor e as tecnologias móveis na educação 
 

Uma série de publicações tem ampliado e proporcionado 
reflexões e discussões sobre a utilização de dispositivos móveis na 
educação (SHARPLES, 2015; BARBOUR, et al., 2014; TING, 2013; 
ROSCHELLE, et al., 2010). Essas pesquisas têm verificado o 

potencial desses dispositivos em contextos de aprendizagem 
diferentes e, em particular, os benefícios de incorporá-los em sala de 
aula para desencadear a aprendizagem colaborativa e participação 
ativa do aluno.  

Essas tendências têm apresentado uma variedade de 
aplicações na aprendizagem móvel, aproveitando a mobilidade do 
usuário e os seus próprios recursos para facilitar a aprendizagem 

em vários contextos, envolvendo diferentes espaços, tarefas e modos 
de interação. 

Tais mudanças sociais e educacionais, ao longo desses últimos 
anos, no Brasil, são reflexos da aceleração das transformações 
tecnológicas que vêm acontecendo, sobretudo, a partir dos anos 
2005 em que a mobilidade e a colaboração passaram a ser vista 
como componente importante do processo educacional como um 
todo. 

Dessa forma, percebe-se que as tecnologias móveis estão cada 
vez mais alterando a natureza do conhecimento e do discurso na 
sociedade, especialmente nos países desenvolvidos ou em 
desenvolvimento. Isso modifica tanto a natureza da aprendizagem 

formal e não formal como as estratégias de aprendizagem ao longo 
da vida. Por sua vez, podem ser usadas em diversas áreas temáticas, 
e os alunos podem construir e aplicar conhecimentos e habilidades 
de forma individual ou colaborativamente em diferentes contextos. 

Conforme Vygotsky (2007), o conhecimento se faz pela mediação 
feita por outros sujeitos ou por meio de objetos do mundo que rodeia 
o indivíduo.  

É por isso que o professor deve estabelecer um contato 
dinâmico entre a teoria e a prática. É uma relação dialética. A teoria 
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legitima-se na prática, mas a prática sem um aprofundamento 
teórico não tem consistência. Assumir essa posição não é nada fácil, 

contudo propicia ao aluno a formação de sua identidade, o 
desenvolvimento do senso crítico, da autoconfiança e de sua 
criatividade. 

É fundamental a utilização de novas práticas e novos métodos, 

com a utilização dos recursos tecnológicos para provocar ganhos 
substanciais na aprendizagem dos estudantes. Constatando-se a 
importância desses recursos no ensino superior, é imprescindível 
introduzir essa tecnologia nos currículos dos cursos de graduação, a 
fim de que o profissional recém-formado chegue ao mercado de 
trabalho com esse conhecimento específico. A adoção dessa política 
pelas instituições de ensino superior permitirá a melhoria da 

atuação do profissional de educação na sociedade atual e as novas 
estratégias de ensino. 

 
A Interatividade das Mídias Sociais 

 
Os limites entre comunidades on-line e “mundo real” estão 

diminuindo rapidamente, particularmente para a geração de jovens 
cujas vidas são permeadas pelas mídias sociais. Para essa geração, a 
interação proporcionada pelas redes sociais são um dos principais 
elementos que favorecem meios de comunicação, engajamento 
social, busca de informação e construção de comunidades. 

Segundo Santaella e Nöth (2016), as mídias sociais são 

tecnologias destinadas ao procedimento estrutural em que os 
indivíduos e os grupos constroem conhecimentos, compartilham 
informações, interagem, dialogam com a ajuda de comunidades de 
assuntos/conteúdo/temas por meio de tecnologias baseadas na 

Web.  
Com base nos estudos de Seaman e Tinti-Kane (2013), por 

exemplo, 80% dos professores usam redes sociais, e 41% deles 
usam como ferramentas de ensino. Os autores revelam ainda que o 
surgimento de mídias sociais incentiva os estudantes a serem ativos 
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na aprendizagem e na pesquisa, dando-lhes a oportunidade de 
desenvolver habilidades de colaboração, comunicação, criando um 

ambiente de aprendizagem autônomo.  
A mídia social se refere a aplicativos baseados na Web e 

móveis que permitem que indivíduos e organizações criem, engajem 
e compartilhem informações em ambientes digitais por meio de 

dispositivos on-line. Além disso, esses recursos contêm elementos 
de design que criam redes sociais virtuais, incentivando a interação, 
ampliando o envolvimento face a face. Essa definição inclui 
exemplos, como Facebook, LinkedIn, MySpace, YouTube, 
Wordpress/Blogger, Google+, Instagram, Twitter e Whatsapp 
Messenger. No entanto, essas plataformas não foram criadas para 
fins educacionais, mas podem ser projetadas para suportar 

conteúdos gerados por professores e alunos com o objetivo de 
ampliar as interações e promover o ensino e a aprendizagem. 

Por isso, é necessário que os professores pensem em 
estratégias pedagógicas diferentes, principalmente na maneira de 
ensinar, no compartilhamento de ideias e nos recursos digitais e on-
line que podem ser usados para auxiliar a mediação docente e a 
interação entre alunos-alunos e alunos-professor. 
 
O WhasApp Messenger 

 
O WhatsApp Messenger é um aplicativo de mensagens 

instantâneas usado para telefones inteligentes (smartphones, 

iphones etc.). Tecnicamente, o WhatsApp pode ser visto como uma 
mídia social que permite aos usuários acesso à grande quantidade 
de informações rapidamente. Por meio de uma operação simples de 
texto, imagem, áudio e um esquema de distribuição e 

compartilhamento de informações, o aplicativo está acessível a 
qualquer pessoa em contextos diferentes.  

Uma das características do aplicativo é a opção de criar um 
grupo e se comunicar dentro e fora dos seus limites. O criador do 
grupo gerencia a inserção de outros participantes, adicionando-os 
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e/ou removendo-os sem a necessidade de aprovação dos demais 
membros. Além disso, ele também pode indicar integrantes do 

grupo como administradores para terem os mesmos direitos.  
Em relação às notificações de recebimento de mensagens, o 

aplicativo permite que os participantes recebam um alerta para cada 
mensagem enviada ou, de forma contrária, o usuário pode silenciar 

notificações em um período de oito horas, uma semana ou um ano 
inteiro. 
  
A utilização do WhatsApp como apoio à sala de aula 
 

A comunicação digital entre grupos de estudantes e 
professores tem sido cada vez mais disseminada por meio de vários 

canais, como E-mail, SMS, grupos do Facebook, Twitter e 
recentemente WhatsApp. Cada uma dessas ferramentas tem 
características diferentes que influenciam sua adequação para fins 
de aprendizagem (NASCIMENTO; CASTRO FILHO, 2015). 

Com o aumento de vendas de smartphones e a variedade de 
planos de dados de acesso à Internet, a população iniciou uso 
crescente do WhatsApp como uma plataforma de comunicação para 
vários grupos com interesses diversos e, mais recentemente, para 
grupos de professores e seus alunos também. Em caso análogo, 
pode-se citar a possibilidade dos professores criarem grupo de 
discussão para seus alunos, com a finalidade de constituir um tipo 
de “rede social simples” para a sala de aula. 

Conforme Church e Oliveira (2013), existe uma série de 
razões porque as pessoas adotaram o WhatsApp como seu principal 
canal de comunicação: baixo custo; capacidade de enviar um 
número ilimitado de mensagens; facilidade de compartilhar 

informações em diferentes contextos; necessidade de se sentir uma 
parte da tendência, já que colegas adotaram a aplicação; capacidade 
de realizar ou direcionar uma conversa em grupo. No entanto, os 
autores também mencionaram uma série de desvantagens, como o 
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exagero de mensagens irrelevantes ou absurdas; a falta de 
privacidade; e a informalidade da comunicação.  

Como a utilização do WhatsApp no contexto educativo é 
relativamente um fenômeno novo, existe pouca pesquisa em relação 
à sua influência sobre comunicação interpessoal entre professores e 
seus alunos no ensino superior (CHURCH; OLIVEIRA, 2013).  

Uma pesquisa sobre o uso do WhatsApp com uma turma de 
alunos de uma universidade da África do Sul, registrou retorno 
positivo no processo de aprendizagem. Os estudantes alegaram que 
o aplicativo facilitou a comunicação com seus professores e colegas 
de turma. Além disso, revelaram que as discussões sobre questões 
relevantes abordadas nas aulas foram bem direcionadas. Para eles, 
o ambiente informal do Whatsapp favorece uma aprendizagem 

autêntica e divertida (BERE, 2013).  
Segundo Church e Oliveira (2013), o WhatsApp se tornou 

uma plataforma compartilhada acessível que encoraja a colaboração 
e intensifica a motivação para participar ativamente Atribuições 
acadêmicas. Um estudo realizado entre estudantes na Espanha 
examinou o uso do WhatsApp em estudos de língua inglesa. Os 
alunos relataram maior entusiasmo pela leitura em uma língua 
estrangeira. Devido à facilidade de instalação e funcionalidade, as 
informações neste aplicativo são rapidamente compartilhadas, e isso 
foi bem explorado no estudo da língua inglesa. Os alunos puderam 
gravar áudios, pesquisar textos e divulgar vídeos por meio dos links 
(PLANA et al., 2013). 

O item a seguir detalha os procedimentos metodológicos 
utilizados para desenvolver a pesquisa e chegar aos resultados.  
 
Metodologia  

 
O ambiente da pesquisa, segundo Souza et al (2013, p. 73), é 

o contexto em que ela foi aplicada. Para os autores, fazer essa 
caracterização é importante, pois situa o leitor perante uma 
realidade existente. 
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No caso do presente artigo, a pesquisa foi desenvolvida no 
âmbito de uma instituição particular de ensino superior, localizada 

na cidade de Fortaleza, Ceará, no ano de 2016. Essa instituição 
funciona há 22 anos, dispõe de mais de 20 cursos de graduação e 
vários de pós-graduação stritu e latu sensu. No entanto, restringiu-
se o foco da pesquisa a um dos cursos de graduação, no caso o de 

Administração, por se tratar do campo de atuação docente de um 
dos autores do artigo. 

Vendo do ponto de vista da sua natureza, uma pesquisa pode 
ser quantitativa, qualitativa ou ambos. Para Marconi e Lakatos 
(2010), a abordagem qualitativa trata de uma pesquisa que tem 
como premissa analisar e interpretar aspectos mais profundos, 
descrevendo a complexidade do comportamento humano e ainda 

fornecendo análises mais detalhadas sobre as investigações, as 
atitudes e as tendências de comportamento.  

Assim, o que se percebe é que a ênfase da pesquisa qualitativa 
é nos processos e nos significados, ou seja, é a análise e interpretação 
de dados que não podem ser quantificados e favorece estudos 
descritivos. Já a pesquisa quantitativa, segundo Fonseca (2002), é 
objetiva e compreendida por meio da análise de dados brutos, 
recolhidos com o auxílio de instrumentos padronizados e neutros. A 
pesquisa quantitativa recorre à linguagem matemática para 
descrever as causas de um fenômeno ou a relação entre variáveis. 

Assim, esta pesquisa se utilizou, portanto, de ambas as 
abordagens, pois se, por um lado, utilizou-se de dados estruturados 

e dos recursos de estatística descritiva para interpretar resultados, 
por outro lado, buscou-se ir além, trazendo análises que vão além 
dos números apresentados. 

Em relação à tipologia da pesquisa e segundo Vergara (2014), 

as pesquisas científicas podem ser classificadas quanto aos fins e 
quanto aos meios. Quanto aos fins, elas podem ser exploratórias, 
descritivas, explicativas, metodológicas, aplicadas e 
intervencionistas. Quanto aos meios de investigação, a pesquisa 
pode ser classificada como estudo de caso.  
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O presente estudo se propõe a expor características de 
determinada população ou fenômeno, não tem compromisso de 

explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal 
explicação. Optou-se também pela realização de um trabalho de 
campo, por meio de um estudo de caso, pois se buscou uma 
compreensão de um fenômeno em um caso em particular, não 

significando, portanto, uma generalização.  
Segundo Gil (2010), universo ou população é um conjunto 

definido de elementos que possuem determinadas características, 
enquanto que a amostra é subconjunto desse universo. Sabe-se que 
a amostra deve ser obtida de uma população específica e 
homogênea, a partir de um processo, pelo qual se estabelecem ou se 
estimam as características do mesmo. 

Caracteriza-se o universo para a pesquisa em questão, os 
alunos que cursaram duas disciplinas presenciais do Curso de 
Administração da instituição objeto deste estudo nos anos de 2016, 
totalizando 85 indivíduos. A Tabela 1 traz um detalhamento da 
distribuição dos indivíduos. 

 

Tabela 1. Universo e amostra da pesquisa. Fonte: Dados primários. 
 

Observa-se, a partir da leitura da tabela anterior, que dos 85 
indivíduos, 51 participaram espontaneamente da pesquisa, 
constituindo assim a amostra. Pode-se concluir, portanto, que o 
critério de seleção da amostra foi por conveniência, caracterizando 
assim uma técnica não probabilística de seleção. 

Considerando que esta pesquisa tem um caráter quantitativo, 

optou-se pela utilização de um questionário estruturado. Esse 
instrumento foi dividido em grupos, cada um com um objetivo 
específico e contendo várias afirmações em que o respondente 

 

DISCIPLINA A (6
o
 semestre) DISCIPLINA B (4

o
 semestre) 

Manhã Noite Total Manhã Noite Total 

Respondentes 9 11 20 10 21 31 

Não Respondentes 8 8 16 8 10 18 

Total 17 19 36 18 31 49 
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poderia assinalar uma das quatro opções de respostas, concordo 
totalmente, concordo parcialmente, discordo parcialmente ou 

discordo totalmente. Para melhor entendimento, o Quadro 1 detalha 
melhor como o questionário foi estruturado. 

 

 
Quadro 1. Instrumento de pesquisa. Fonte: O autor. 

 

Em virtude da sua extensão e com o objetivo de proporcionar 
aos respondentes mais privacidade e tempo para responder, optou-
se por estruturar o questionário eletronicamente3. O instrumento 

foi enviado por e-mail a todos os indivíduos que compõem o 

universo da pesquisa, ou seja, 85 pessoas, sendo que 51 
responderam. Segundo Marconi e Lakatos (2010), a parte prática da 
coleta de dados corresponde a técnicas de pesquisa. Desenvolver 
instrumentos que possa extrair com a máxima fidelidade possível a 
realidade apresentada é um desafio constante dos pesquisadores. 

                                                            
3 O questionário foi construído e disponibilizado no endereço https://goo.gl/MD8kic 

GRUPO OBJETIVO TIPOS DE QUESTIONAMENTOS 

1.Perfil 
Identificar características dos 

respondentes. 

Gênero, Faixa Etária, Estado Civil, 

Situação Profissional, Renda Pessoal,  

2. Uso da Internet 

do WhatsApp 

Compreender os hábitos de uso da 

Internet e mais especificamente da 

ferramenta WhatsApp 

Hábitos de Acesso à Internet e do 

WhatsApp. 

3. Aprendizagem 

Compreender a percepção dos indivíduos 

quanto aos impactos do WhatsApp no 

aprendizado. 

Impactos na compreensão dos 

conteúdos; A utilização de recursos 

como fotos e vídeos; Resgates de 

conteúdos no grupo; Dúvidas; Auxílio 

na resolução de exercícios; 

Aprofundamento dos assuntos; 

Potencialização de debates. 

4. Socialização 

O objetivo é compreender a percepção 

dos indivíduos quanto aos impactos que 

o WhatsApp trouxe para a melhoria das 

relações interpessoais e fortalecimento 

do espírito de turma. 

Acolhimento; Envolvimento; 

Interação; Vontade de Contribuir; 

Comunicação; Melhoria do Senso de 

Humor; Relacionamento aluno-

professor-aluno. 

5. Informação 

Compreender a percepção dos indivíduos 

quanto aos impactos que o WhatsApp 

trouxe para o processo de difusão e 

compartilhamento de informações 

relevantes para a turma. 

Utilidade; Usabilidade; Precisão; e 

Validade das informações geradas. 

6. Desempenho 

Tem como objetivo compreender a 

percepção dos indivíduos quanto até que 

ponto o grupo do WhatsApp contribuiu 

para um melhor desempenho acadêmico, 

refletido nas notas dos alunos. 

Rendimento acadêmico; Benefícios no 

desenvolvimento de trabalhos e 

exercícios. 

7. Ferramenta 

Compreender a percepção dos indivíduos 

sobre a utilização do WhatsApp no 

semestre. 

Expectativa; Recomendação do uso da 

ferramenta;  

 

https://goo.gl/MD8kic
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Assim, utilizou-se da abordagem direta, ou não disfarçada, 
pois os indivíduos já sabiam antecipadamente que as informações 

geradas seriam utilizadas para fins científicos. Optou-se também 
pela utilização da técnica de discussão em grupo, pois se entende 
que esse procedimento se encaixa melhor no formato de grupos de 
contatos do WhatsApp. Essa técnica envolve a presença de um 

moderador, que, no caso, era o próprio professor das disciplinas, 
envolvia pessoas homogêneas, pertencentes a uma mesma turma de 
um mesmo curso de graduação, sendo que todas as conversas 
estavam sendo registradas e gravadas com o consenso dos 
participantes. Por fim, utilizou-se a análise do conteúdo como base 
para a interpretação das “falas” dos indivíduos. 

No tocante ao tratamento dos dados, principalmente aquele 

referente à parte quantitativa da pesquisa, os dados foram 
organizados em uma planilha do Excel. Para tratar os dados, no que 
tange aos dados psicográficos, utilizaram-se percentuais para 
separar grupos de perfis, como gênero, idade, situação profissional, 
dentre outros. Já com relação às respostas no que se refere à 
percepção dos indivíduos quanto à utilização do WhatsApp 
Messenger, agrupou-se de acordo com a tendência de resposta de 
cada um. De um lado, agruparam-se as respostas concordo 
totalmente ou em parte, enquanto, do outro lado, agruparam-se as 
respostas discordo totalmente ou em parte. 
 
Apresentação dos Resultados 

 
A primeira parte do questionário trazia perguntas que 

tinham como objetivo levantar os dados psicográficos dos 
indivíduos. A Tabela 2 resume os resultados. 
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Tabela 2. Perfil dos respondentes. Fonte: Dados primários. 

 

Ao fazer uma leitura dos dados coletados e apresentados na 
tabela anterior, observa-se a predominância dos indivíduos jovens, 
do sexo feminino, solteiros, que estuda à noite e trabalha de dia, cuja 
renda média pessoal é de até 3 salários mínimos. A predominância 
desse perfil é justificável, uma vez que a instituição objeto deste 

estudo é reconhecida por ter alunos egressos do Ensino Médio, 
portanto jovens e solteiros.  

Ao mesmo tempo, considerando a especificidade do curso, 
que é o de Administração, em que os alunos conseguem colocação 
no mercado de trabalho muito cedo, bem como considerando que as 
disciplinas se posicionam na parte central da matriz curricular, é 

normal que a maioria esteja empregada e tenha uma renda razoável. 
 
Utilização da Internet do WhatsApp 

 
O grupo seguinte de afirmações tratava dos hábitos de uso da 

Internet e mais especificamente em relação à utilização do 
WhatsApp. A Tabela 3 traz o resumo das respostas obtidas. 

 

  DISCIPLINA A DISCIPLINA B TOTAL % 

Gênero 
Masculino 10 12 22 43% 

Feminino 10 19 29 57% 

Total 20 31 51 100% 

Faixa Etária 

Até 20 anos 02 08 10 20% 

De 21 a 30 anos 16 19 35 69% 

De 31 a 40 anos 02 03 05 10% 

Acima de 41 anos 00 01 01 1% 

Total 20 31 51 100% 

Estado Civil 

Solteiro(a) 15 26 41 81% 

Casado(a) 05 04 09 18% 

Separado(a) 00 01 01 1% 

Total 20 31 51 100% 

Situação 

Profissional 

Só Estudo 04 08 12 23% 

Estudo e Trabalho 16 23 39 77% 

Total 20 31 51 100% 

Turno de Estudo 
Manhã 09 10 19 37% 

Noite 11 21 32 63% 

Total 20 31 51 100% 

Renda Pessoal 

Sem renda 03 07 10 20% 

Até 1 s.m. 04 04 08 16% 

De 1 a 3 s.m. 10 12 22 43% 

De 3 a 6 s.m. 01 05 06 12% 

Acima de 6 s.m. 02 03 05 9% 

Total 20 31 51 100% 
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Tabela 3. Utilização da Internet. Fonte: dados primários. 
 

A partir da leitura da tabela anterior, é possível observar que 

os respondentes, em sua grande parte, podem ser considerados 
heavy users4, com muitas horas de acesso à Internet por dia. Ao 
mesmo tempo, verifica-se a predominância dos dispositivos móveis 

em relação aos computadores, o que segue uma tendência já 
verificada quando se analisa pesquisas mais amplas. Por fim, tem-
se a residência como ponto de acesso mais frequente. 

Uma vez apresentados os dados relativos ao uso da Internet, 
serão apresentados a seguir os resultados relativos ao uso da 
ferramenta WhatsApp Messenger. Quando questionados sobre os 
motivos que levam os indivíduos a usarem tal ferramenta, os alunos 

puderam assinalar até 3 opções, e, por isso, os dados apresentados 
a seguir ultrapassam a quantidade de indivíduos que participaram 

da pesquisa (ver Tabela 4). 
 

                                                            
4 Usuários viciados ou pessoas que utilizam com muita frequência um certo produto ou serviço. 

  DISCIPLINA A DISCIPLINA B TOTA

L 

% 

Local de 

Acesso à 

Internet 

Somente em Casa 03 04 07 14% 

Somente na Faculdade 00 00 00 0% 

Somente no Trabalho 00                                                                                                        00 00 0% 

Em casa e Faculdade 06 11 17 33% 

Em casa e Trabalho 06 13 19 37% 

Na Faculdade e Trabalho 02 02 04 8% 

Casa, Trabalho e Faculdade 03 01 04 8% 

Total 20 31 51 100% 

Origem do 

Acesso 

Computador 04 02 06 12% 

Celular / Tablet 16 29 45 88% 

Total 20 31 51 100% 

Tempo de 

Acesso à 

Internet 

Até 3 horas por dia 07 09 16 31% 

De 3 a 6 horas por dia 04 11 15 29% 

De 6 a 12 horas por dia  07 06 13 26% 

Acima 12 horas por dia 02 05 07 14% 

Total 20 31 51 100% 

Frequência de 

Uso da 

Internet 

Nunca 01 00 01 2% 

Cinco vezes por semana 01 01 02 4% 

Todos os Dias 18 30 48 94% 

Total 20 31 51 100% 
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Tabela 4. Razões do uso do WhatsApp. Fonte: Dados primários. 

 

Como não podia deixar de ser, o principal motivo de uso da 

ferramenta é sem dúvida alguma a troca de mensagens e a interação 
com outras pessoas, porém a ferramenta é também bastante 
utilizada para trocar arquivos, o que confirma uma tendência de 
substituição do e-mail para esse fim. O que gerou certa surpresa é 
que apesar da grande parte dos respondentes trabalharem, o uso da 

ferramenta para assuntos profissionais é pequeno. 
Seguindo a apresentação dos resultados relativos ao uso do 

WhatsApp, a Tabela 5 traz outros dados levantados. 
 

 
Tabela 5. Uso do WhatsApp. Fonte: Dados primários. 

 

A partir da leitura dos dados da tabela anterior, observa-se 
que todos utilizam a ferramenta diariamente e em uma quantidade 
de horas bem elevada, o que caracteriza também que os 
respondentes são heavy users da ferramenta. No entanto, há uma 
percepção de que a ferramenta traz mais pontos positivos que 
negativos no que diz respeito aos estudos. 
  

 DISCIPLINA A DISCIPLINA B TOTAL 

Interação com Pessoas 16 23 39 

Conversas Gerais 13 23 36 

Compartilhar Arquivo 16 13 29 

Obtenção de Informações 04 16 20 

Trabalhos Acadêmicos 05 08 13 

Ligações 01 03 04 

Trabalho 01 03 04 

 

  DISCIPLINA A DISCIPLINA B TOTAL % 

Frequência Todos os dias 20 31 51 100% 

Total 20 31 51 100% 

Tempo de Uso 

Diário 

Até 3 horas 08 11 19 37% 

De 3 a 6 horas  04 04 08 16% 

De 6 a 12 horas 06 10 16 31% 

Acima de 12 horas 02 06 08 16% 

Total 20 31 51 100% 

Impactos do Uso 

do WhatsApp 

nos Estudos 

Mais Positivo que 

Negativo 
14 23 37 72% 

Mais Negativo que 

Positivo 
06 08 14 28% 

Total 20 31 51 100% 
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Percepção do uso do WhatsApp  
 

Conhecido o perfil dos indivíduos que participaram da 
pesquisa, os itens a seguir detalham a percepção do uso do aplicativo 
WhatsApp por parte deles.  

Na aprendizagem 

O objetivo dessa parte do instrumento de pesquisa foi a de 
compreender até que pontos os indivíduos consideraram que a 
ferramenta contribuiu no processo de aprendizagem. A Tabela 6 
traz o resumo das respostas obtidas. 

 

 
Tabela 6. Respostas do bloco de questões sobre o aprendizado. 

Fonte: Dados primários. 

 

A partir da leitura dos resultados apresentados na tabela 
anterior, é possível perceber que, de uma forma geral, a percepção 
dos alunos foi bastante positiva com relação à contribuição do 
WhatsApp no processo de aprendizado. Dentre os itens avaliados, o 
que teve um resultado mais positivo foi a predisposição do professor 

tirar dúvidas no grupo, o que mostra que, mesmo com o uso da 
tecnologia, é o professor quem faz a diferença. Em seguida, tem-se 
a questão do compartilhamento de fotos e áudios, o que é um 

recurso bastante importante, pois, a partir dos dispositivos móveis, 
é possível registrar explicações do professor em sala, folhas de 
cadernos com os conteúdos, dentre outros. 

Por outro lado, os resultados mostram que a ferramenta não 
foi tão eficaz assim nos casos em que os alunos perdiam a aula e 
tentavam resgatar os conteúdos por meio do grupo que fora criado. 

GRUPO: APRENDIZAGEM CT CP DP DT 

O grupo criado no WhatsApp me ajudou a compreender melhor os 

conteúdos da disciplina. 
13 29 7 2 

Os recursos como fotos e áudios foram muito úteis na explanação dos 

conteúdos. 
25 15 7 4 

Quando faltei aula ou quando não entendi direito a matéria, pude resgatar 

o conteúdo pelo grupo do WhatsApp. 
20 9 12 10 

Houve uma predisposição muito grande do professor em dirimir as 

dúvidas que eu tive. 
28 16 5 2 

Consegui resolver os exercícios propostos com mais facilidade pois pude 

aprender melhor pelo grupo. 
12 18 11 10 
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Outro ponto não tão positivo assim foi a capacidade da ferramenta 
ser um apoio a resolução de exercícios. Em relação a esses dois 

aspectos, uma hipótese que possa explicar seja a de que possa ter 
faltado alguma abordagem do professor para desenvolver ações 
para esses fins. 
 

Na socialização 
 

O próximo grupo de respostas avaliou a questão da 
socialização. A Tabela 7 traz um resumo do ponto de vista dos 
indivíduos. 

 

 
Tabela 7. Respostas do bloco de questões sobre a socialização. 

Fonte: Dados primários. 
 

A partir da leitura dos resultados da tabela, observa-se que, 
da mesma forma do grupo anterior, houve uma percepção positiva 
quanto à contribuição do WhatsApp para a socialização das turmas. 

De todas as afirmações, duas chamam a atenção pelo fato de traduzir 
uma característica comum dos ambientes virtuais e de redes sociais. 
A primeira é sobre o senso de humor da turma, que foi amplamente 
percebida pelos indivíduos. A segunda é que para a grande maioria 
o envolvimento dos colegas foi maior no grupo virtual em 
comparação com a sala de aula. Os dois resultados se 
complementam e vão ao encontro de pesquisas que mostram que, 
no mundo virtual, as pessoas perdem mais a timidez, pois não estão 
sendo vistas e, por isso, tendem a se soltar, daí a hipótese de que isso 

GRUPO: SOCIALIZAÇÃO CT CP DP DT 

Senti-me mais acolhido pela turma depois que entrei para o grupo do WhatsApp. 18 20 6 7 

O aprofundamento da matéria foi maior pois os assuntos das aulas continuavam a 

ser debatidos no grupo. 
18 15 14 4 

O grupo do WhatsApp potencializou outros debates correlacionados aos assuntos 

da matéria, ampliando ainda mais meus conhecimentos. 
23 14 10 4 

O envolvimento dos colegas no grupo foi bem maior que em sala de aula. 19 20 9 3 

Senti-me a vontade para interagir e contribuir no grupo. 22 16 7 6 

Tornei-me mais comunicativo e interativo depois que passei a participar do grupo. 14 16 11 10 

O senso de humor e a animação sempre foram presentes no grupo e isso contribuiu 

para a nossa socialização. 
24 20 3 4 
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possa ter contribuído para o senso de humor coletivo. Esse 
sentimento é reforçado quando a maioria afirma que se sentiu à 

vontade para interagir e contribuir no grupo. 
No entanto, quando são analisadas as afirmações 2 e 3, 

percebe-se que todo esse ambiente propício e livre para participação 
não teve tanto impacto assim nas discussões dos conteúdos, o que 

leva a crer que muitas conversas eram de fato off topic, ou seja, não 
debatiam assuntos das disciplinas. Outro resultado intrigante é que, 
apesar do ambiente favorável à livre expressão, parece que, para 
uma parte significativa dos indivíduos, esse recurso/metodologia 
não conseguiu alcançar mais comunicação fora do ambiente virtual.  
 
Compartilhamento de informações 

 
Seguindo a apresentação dos resultados, tem-se agora o 

grupo de afirmações que tratam do compartilhamento de 
informações. 

 

 
Tabela 8. Respostas do bloco de questões sobre a compartilhamento de 

informações. Fonte: Dados primários. 

 
De todos os grupos estudados, o que teve uma percepção mais 

positiva na visão dos indivíduos que participaram da pesquisa foi o 
do compartilhamento de informações. Quando se analisam as 
afirmações feitas, percebe-se que, de forma geral, a utilização do 
WhatsApp Messenger contribuiu significativamente para a troca de 
informações relevantes para as disciplinas. 

GRUPO: COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES CT CP DP DT 

Considero que as informações disponibilizadas no grupo foram úteis à mim. 23 25 1 2 

A interatividade dos colegas no grupo foi bem maior que em sala de aula. 22 17 9 3 

A interatividade do professor no grupo foi bem melhor que em sala de aula. 14 24 9 4 

Sempre que precisei de uma informação consegui mais rapidamente pelo grupo. 24 17 9 1 

Para me informar melhor sobre a disciplina, passei a utilizar mais o grupo que 

outros meios como e-mail, facebook ou telefone. 
25 13 6 7 

As informações fornecidas no grupo sempre foram corretas e precisas. 19 20 8 4 

Fiquei mais informado sobre os prazos de exercícios, seminários e provas. 30 16 2 3 
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Observando mais de perto, é possível perceber, por exemplo, 
que houve uma percepção muito positiva quanto às informações 

sobre exercícios, trabalhos e seminários. Isso se deve ao fato de que 
os próprios alunos se encarregaram de alertar uns os outros sobre 
os prazos estipulados pelo professor. Outro ponto interessante é que 
houve uma percepção da utilidade das informações disponibilizadas.  

 
No desempenho acadêmico 

 
Na Tabela 9, têm-se as respostas quanto à percepção dos 

indivíduos em relação à contribuição do WhatsApp Messenger no 
desempenho acadêmico. 

 

 
Tabela 9. Respostas do bloco de questões sobre desempenho acadêmico. 

Fonte: Dados primários. 
 

Observa-se, a partir da leitura dos resultados, que, pela 
primeira vez na pesquisa, as respostas discordantes superaram as 

concordantes, e isso foi verificado quando os indivíduos foram 
questionados sobre a relação do rendimento acadêmico e a 
existência do grupo criado no WhatsApp Messenger. Na visão dos 
respondentes, as notas que eles tiraram não tem tanta correlação 

assim com a existência do grupo. Essa visão é curiosa, uma vez que, 
em respostas anteriores, os indivíduos correlacionaram o uso da 
ferramenta a aspectos que influenciam diretamente no rendimento 
acadêmico, tais como o alerta de prazos de atividades, interatividade 
com o professor e com a turma, possibilidade de aprofundamento 
dos conteúdos, disponibilidade do professor tirar dúvidas dentre 
outros. 

O descolamento existente entre a percepção dos benefícios da 
utilização do WhatsApp e o rendimento acadêmico é perceptível, 

GRUPO: DESEMPENHO ACADÊMICO CT CP DP DT 

O uso do WhatsApp nas disciplinas contribuiu significativamente para o meu 

rendimento acadêmico. 
14 21 10 6 

Se não existisse o grupo, com certeza meu rendimento acadêmico teria caído. 13 8 14 16 

Graças ao grupo fiz trabalhos, seminários e exercícios com mais qualidade 12 21 7 11 
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apesar de em menor grau, nas outras duas afirmações. Quando 
questionado se o uso do WhatsApp nas disciplinas contribuiu 

significativamente para o meu rendimento acadêmico, houve uma 
quantidade significativa nas respostas negativas, assim como 
quando questionado se a participação no grupo ajudou na 
elaboração de atividades de qualidade.  

Talvez uma hipótese para o sentimento de descolamento 
entre o uso da ferramenta e o desempenho acadêmico é que os 
alunos de ambas as disciplinas fazem um curso presencial em que a 
necessidade da abordagem pessoal é ainda muito latente. Nesse 
sentido, eles valorizam mais a interação em sala de aula, tais como 
aulas expositivas, resolução de exercícios, seminários presenciais, 
dentre outros. 

No entanto, o curioso é que, quando os dados das notas dos 
alunos que participaram dos grupos de WhatsApp são comparados 
com aqueles que não participaram, a diferença é considerável. A 
Tabela 10 demonstra esse levantamento. 

 

 
Tabela 10. Média das notas finais por disciplina. Fonte: Dados primários. 

 

Conforme é possível observar, a diferença entre as notas 

médias entre o grupo de indivíduos que participou dos grupos de 
WhatsApp em relação ao grupo de indivíduos que não participou, 
chega a 97%, no caso da turma do turno da manhã da disciplina A. 
Então, se não é possível afirmar que o WhatsApp teve uma 
influência direta no rendimento acadêmico, pelo menos, é possível 
afirmar que houve sim uma correlação entre as duas variáveis. 
  

 

DISCIPLINA A (6
o
 semestre) DISCIPLINA B (4

o
 semestre) 

Média Manhã Média Noite Média Geral Manhã Noite Total 

Respondentes 6,7 7,1 6,9 5,7 5,6 5,6 

Não Respondentes 3,4 3,9 3,7 3,7 4,1 3,9 

Diferença (%) 97% 82% 86% 54% 36% 43% 
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Utilização da ferramenta 
 

A última parte do trabalho consiste em avaliar a percepção 
dos indivíduos com relação à utilização da ferramenta. A Tabela 11 
resume as respostas obtidas. 

 

 
Tabela 11. Respostas do bloco de questões sobre o uso da ferramenta. 

Fonte: Dados primários. 
 

De uma forma geral, é possível perceber que a percepção é 
mais positiva que negativa, pois a maioria das respostas encontra-
se no espectro de concordância. No entanto observa-se também um 
equilíbrio quando questionado se o uso da ferramenta superou as 
expectativas. Algumas hipóteses para esse sentimento podem ser 

levantadas, e uma delas é que, apesar do rendimento dos indivíduos 
que participaram dos grupos ter sido superior em relação aos que 
não participaram, as notas médias não foram muito altas, 
colaborando para a frustração geral das turmas. 
 
Considerações Finais 

 

Não obstante a importância de outros aspectos no processo de 
ensino e aprendizado, não é mais possível negligenciar que as novas 
tecnologias estão mudando radicalmente o ambiente de sala de aula. 
Quando tratamos de ferramentas de troca de mensagens on-line, 
então, as aulas tomam uma nova dimensão que ganham 

atemporalidade. Nesse sentido, o presente estudo contribui de 
forma singela, mas importante para a compreensão da utilização de 
ferramentas como WhatsApp Messenger no ensino superior. 

GRUPO: UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA CT CP DP DT 

O uso do WhatsApp nas disciplinas que eu cursei esse semestre superaram a minha 

expectativas. 
6 20 9 16 

Eu recomendaria o uso desta ferramenta para os próximos alunos que cursarão essas 

disciplinas. 
21 13 3 14 

Gostaria muito que outros professores do curso usassem esta ferramenta nas suas 

disciplinas 
21 14 2 14 
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A partir da leitura dos resultados da pesquisa, constatou-se 
que, em geral, houve uma percepção positiva do uso dessa 

ferramenta. Dentre os cinco aspectos estudados, aprendizagem, 
socialização, compartilhamento de informações, desempenho 
acadêmico e utilização da ferramenta, o que teve melhor percepção 
foi sem dúvida o compartilhamento de informações, conforme é 

possível observar o gráfico a seguir, obtido a partir da média das 
respostas obtidas por grupo: 

 

 
Gráfico 1. Média das respostas por grupo. Fonte: Dados primários. 

 

Os resultados obtidos vão ao encontro de diversas pesquisas 
nacionais e internacionais que mostram que a percepção imediata 
da utilização de ferramentas de troca de mensagens instantânea em 
sala de aula é o compartilhamento de informações e a socialização 
das pessoas. 

No entanto, a pesquisa chegou ao resultado de que a 
percepção com relação ao desempenho acadêmico não tenha sido 
tão positiva assim. Como hipótese levantou-se a questão de que a 
nota média das turmas não foi tão boa assim, o que pode ter 
contribuído para esse sentimento. Porém, o estudo mostrou que a 
percepção não condiz com o que os números mostram, pois, o 
desempenho dos indivíduos que utilizaram o WhatsApp Messenger 
foi melhor em comparação aos que não utilizaram. Apesar dessa 
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constatação, não é possível afirmar que a ferramenta é responsável, 
sozinha, pela elevação do rendimento acadêmico, mas sim é um 

aliado, pois não podemos renegar outros elementos importantes do 
processo como o professor. 
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Introdução 
 

A temática da formação de docentes4 embora sendo assunto 
bastante debatido pelos pesquisadores da história e da memória da 
educação há sempre alguma faceta a ser investigada. Isso porque ela 
se desenvolve a partir de um conjunto de elementos que 

determinam os diversos modelos experimentados em diferentes 
épocas, o que permite os mais variados estudos na tentativa de 
compreensão do fenômeno. Além do mais, todo processo formativo 
seja de professores, quanto de alunos tem impacto na sociedade no 
qual ele acontece.  

Esse é um fenômeno imensurável porque as experiências de 
aprendizagens de cada indivíduo são idiossincráticas, uma vez que 

cada ser internaliza ao seu modo a maneira como absorve o 
conhecimento, motivado pelas condicionantes culturais, sistemas de 
crenças e valores difundidos em cada época histórica. Afinal, “a ação 
humana combina-se aos condicionamentos objetivos no entretecer 
da história” (BARROS, 2013, p 93).  

Partindo dessa premissa, consideramos a formação docente 
um tema relevante pela importância que as ações dos sujeitos 
educadores podem produzir na sociedade, portanto, nunca é demais 
investigar, refletir sobre as suas múltiplas facetas. Não uma reflexão 
vazia para o deslumbre da erudição, mas ancorada nos dados que a 
realidade pode nos revelar.  

Sendo assim, o presente texto discute as experiências de 

processos formativos de docentes através do Curso Normal e dos 
Estudos Adicionais ocorridas no Ginásio Escola Normal Virgílio 
Távora, conhecido como GVT. A referida escola é uma instituição 
filantrópica fundada no ano de 1958 (ARACOIABA, 1958) e está 

situada no município de Aracoiaba pertencente à região do Maciço de 
Baturité/CE. Suas atividades educativas iniciaram-se com o ginasial, 
                                                            
4 Parte das discussões deste texto foi parcialmente tratada no artigo aprovado para o IV Seminário 

Estadual de Práticas Educativas, Memórias e Oralidades (SEPEMO), evento a ser realizado pela 
Universidade Estadual do Ceará (UECE) no período de 19 a 21/10/2017 na cidade de Fortaleza/CE. 
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nível de escolaridade que corresponderia na atualidade de 6º ao 9º 
ano, sendo pioneira no município na oferta desse nível de ensino. 

Contudo, a partir do ano de 1964 passou a funcionar o Curso 
Normal e em 1974 os Estudos Adicionais, consolidando-se como 
referência na formação de professores da região. Nosso objetivo é 
compreender de que modo o Curso Normal e os Estudos Adicionais 

contribuíram para a formação de professores que deveriam atuar 
nas séries primárias e nas 5ª e 6ª séries do então 1º grau.  

Não obstante, centramos nossas discussões não nas escolas 
normais propriamente ditas, mas no momento em que o Curso 
Normal transformou-se em Habilitação Específica em 2º grau para 
o Magistério (HEM) a partir da vigência da Lei nº 5692/71 que fixa 
as Diretrizes e Bases para o ensino de 1º e 2º graus.  

Esse recorte temporal justifica-se pelo fato de que embora a 
escola tenha funcionado desde o ano de 1958 até 2003 quando se 
têm as últimas turmas de alunos do Curso Normal e dos Estudos 
Adicionais, foi sob a égide da Lei supracitada que se dá a maior 
quantidade de alunos fazendo esses cursos. Por essa razão, nossa 
hipótese é a de que essa Lei influenciou de forma significativa a 
estrutura desses cursos nas instituições formadoras de docentes, 
tendo em vista o contexto histórico social do momento, cujo sistema 
de governo era uma ditadura civil-militar e todas as suas 
consequências para a sociedade brasileira. 

Os aludidos cursos eram basicamente os únicos mais 
acessíveis de formação de professores para a educação básica. 

Porém, verifica-se uma lacuna nos escritos da história e da memória 
da educação, principalmente no estado do Ceará a respeito da sua 
efetivação. Por essa razão, nos questionamos: se o Curso Normal e 
os Estudos Adicionais foram praticamente os únicos cursos de 

formação docente não só nas cidades interioranas por que quase não 
há trabalhos acadêmicos falando a respeito? De que forma eles 
foram desenvolvidos nas instituições de ensino? O que dizem os 
cursistas sobre a contribuição do Curso Normal e dos Estudos 
Adicionais para a formação profissional?  
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Para responder essas questões procedemos com uma revisão 
da literatura e entrevistamos docentes que cursaram o Normal e os 

Estudos Adicionais no GVT. A título de ilustração, utilizamos os 
fragmentos das narrativas de 05 (cinco) professoras que foram alunas 
dos referidos cursos. Para sistematizar os dados colhidos, inicialmente 
fizemos uma síntese do perfil de cada professora, seguida de seus 

depoimentos que estão intercalados com nossas análises.  
Para tanto, ancoramos nossas argumentações nas ideias de 

Brasil (1946, 1961, 1971 e 1996) que se trata da Lei Orgânica do 
Ensino Normal, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
Lei nº 4.024 de 20 de dezembro de 1961; da Lei nº 5.692 de 11 de 
agosto de 1971 que fixa as Diretrizes e Bases para o ensino de 1º e 2º 
graus e da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 que fixa as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional respectivamente. 
Esses documentos foram de fundamental importância para 

compreendermos as transformações ocorridas na legislação 
educacional referente à formação de docentes, em particular as 
determinações relacionadas ao Curso Normal e, por conseguinte, 
aos Estudos Adicionais. Estes eram na verdade uma 
complementação, mais conhecido como 4º Normal que habilitava 
nas áreas de Comunicação e Expressão, Ciências e Estudos Sociais 
os professores que atuariam nas 5ª e 6ª séries do então 1º grau.  

Além desses documentos, foram preciosas as informações de 
Barros (2013) acerca dos condicionamentos das ações humanas na 
história; Beltrão (2017) que discute a obrigatoriedade do ensino 

profissional nas escolas brasileiras nos governos militares; Freitas e 
Biccas (2009) ao abordarem a expansão do ensino primário; Gomes 
(2012) que versa sobre as narrativas de docentes; Saviani (2009) ao 
falar da transformação dos antigos cursos normais em habilitação 

de 2º grau, Tanuri (2000) cujo texto aborda a história da formação 
docente e Vasconcelos (2009) ao tratar da memória seletiva.  

Dividimos o texto em dois tópicos principais, além deste 
preâmbulo. No primeiro trazemos algumas reflexões sobre a 
trajetória histórica do Curso Normal a partir das determinações 
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legais e a experiência da sua realização no GVT. No segundo, 
expomos as vozes dos professores a respeito das suas experiências 

como alunos. Por fim, fizemos uma síntese da nossa compreensão 
acerca dos resultados encontrados. 

É oportuno esclarecer ainda que as discussões produzidas 
neste texto são parte da nossa pesquisa de doutorado em educação 

que está em andamento, cujo escopo é investigar a contribuição do 
Ginásio Escola Normal Virgílio Távora de Aracoiaba para a formação 
de professores da região do Maciço de Baturité/CE, no período de 
1958 a 2003.  
 
O Curso Normal e os Estudos Adicionais no GVT 
 

A formação de professores na modalidade normal não é algo 
recente na história da educação brasileira. Pode-se dizer que ela deve 
a sua origem às escolas normais, instituições de formação docentes 
criadas entre nós no século XIX. Deve-se associá-la ainda à 
institucionalização da instrução pública no mundo moderno ou a 
extensão do ensino primário a todas as camadas populares 
(TANURI, 2000).  

No Brasil, como asseveram Freitas e Biccas (2009) a oferta de 
vagas na escola pública crescia desde os anos 1930 e nos anos 1950 
a expansão da rede escolar primária já se fazia presente nas cidades. 
Essa expansão do ensino primário gera a necessidade de professores 
habilitados, embora se saiba da existência de professores leigos5. 

Desse modo, a escola normal cumpre um importante papel 
enquanto instituição formadora de docentes que atuariam nesse 
nível de ensino. 

Contudo, essa instituição passou por uma série de 

modificações, motivadas, dentre outras razões, pelas mudanças 
ocorridas nas principais leis que regem a educação nacional. Por 
                                                            
5 Para maiores informações consultar ARAÚJO, Maria das Graças de. Trajetória de formação e 

profissionalização de professoras leigas do município de Itapiúna/CE. Dissertação (Mestrado em 
Educação). Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, 2010. 
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essa razão, para se compreender a trajetória do Curso Normal e, por 
conseguinte, dos Estudos Adicionais é necessário observar as 

transformações ocorridas na legislação educação nos diversos 
períodos históricos. Assim, em Brasil (1946) tem-se o Decreto-Lei nº 
8.530 de 02 de janeiro de 1946 que ficou conhecido como Lei 
Orgânica do Ensino Normal. Essa lei determinava como finalidades 

do Curso Normal a promoção da formação do pessoal docente para 
as escolas primárias; a habilitação de administradores escolares 
destinados às mesmas escolas e o desenvolvimento e propagação de 
conhecimentos e técnicas relativas à educação da infância. 

Segundo Saviani (2009), com essa lei o curso normal foi 
dividido em dois ciclos: o primeiro correspondia ao curso ginasial 
do curso secundário com duração de quatro anos e o segundo ciclo 

correspondia ao colegial com duração de três anos.  
De acordo com Brasil (1946) haveria três tipos de 

estabelecimentos de ensino normal: o curso normal regional, a 
escola normal e o instituto de educação. O Curso normal regional 
ministrava o primeiro ciclo do ensino normal; a Escola normal se 
destinava ao segundo ciclo e ciclo ginasial do ensino secundário e o 
Instituto de Educação além dos cursos próprios da escola normal, 
ministrava o ensino de especialização do magistério e de habilitação 
para administradores escolares do grau primário. 

Em seu artigo 52, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional do ano de 1961 ratifica o que já estava previsto na Lei 
Orgânica do Ensino Normal de 1946 ao afirmar que:  

 

O ensino normal tem por fim a formação de professôres, 
orientadores, supervisores e administradores escolares destinados 
ao ensino primário, e o desenvolvimento dos conhecimentos 

técnicos relativos à educação da infância (BRASIL, 1961, p. 09). 
 

Com essa ratificação é possível perceber que não houve 
mudanças significativas no que se refere às determinações legais 
para a formação de docentes entre os anos de 1946 e 1961. Não 
obstante, ao se referir à efetivação da Lei n° 5692/72 que fixa as 
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Diretrizes e Bases para o ensino de 1° e 2º graus, Saviani (2009) 
assevera que desapareceram as Escolas Normais e foi instituída a 

habilitação específica de 2º grau para o exercício do magistério de 
1º grau (HEM). Desse modo,  

 

O antigo curso normal cedeu lugar a uma habilitação de 2º Grau. 
A formação de professores para o antigo ensino primário foi, pois, 

reduzida a uma habilitação dispersa em meio a tantas outras, 
configurando um quadro de precariedade bastante preocupante 
(SAVIANI, 2009, p.147). 

 

Com a Lei nº 5692/71 se deu a obrigatoriedade da formação 
profissional em 2º grau em todas as escolas brasileiras, solução 
encontrada pelos governos militares para barrar a grande demanda 
para a formação em nível superior, com a justificativa de que 

estariam preparando mão de obra para o mercado de trabalho tendo 
em vista o famigerado milagre econômico (BELTÃO, 2017). Desse 
modo, a partir da sua vigência o curso de formação docente 
realizado nas antigas escolas normais, transformou-se em apenas 
uma habilitação específica em 2º grau para o magistério (SAVIANI, 
2009), ainda que continuasse sendo chamado de Curso Normal. Não 
obstante, ele foi predominante enquanto curso de formação de 

docentes que atuariam nas séries primárias do então 1º grau. 
Pelas afirmativas é possível observar que houve uma 

precarização da formação de professores a partir da década de 1970, 
tanto que em 1988 foram criados, inicialmente no estado de São 

Paulo, os Centros Específicos de Formação e Aperfeiçoamento para 
o Magistério (CEFAMs) como uma tentativa de aperfeiçoar a 
formação de docentes em nível médio.6 Posteriormente foi 
promulgada a Lei nº 9394/96 que fixa as Diretrizes e Bases da 

                                                            
6 Para maiores informações consultar MENEZES, Ebenezer Takuno de; SANTOS, Thais Helena dos. 
Verbete CEFAMs (Centros Específicos de Formação e Aperfeiçoamento para o Magistério). Dicionário 

Interativo da Educação Brasileira - Educabrasil. São Paulo: Midiamix, 2001. Disponível em: 

<http://www.educabrasil.com.br/cefams-centros-especificos-de-formacao-e-aperfeicoamento-para-
o-magisterio/>. Acesso em: 31 de ago. 2017. 

http://www.educabrasil.com.br/cefams-centros-especificos-de-formacao-e-aperfeicoamento-para-o-magisterio/
http://www.educabrasil.com.br/cefams-centros-especificos-de-formacao-e-aperfeicoamento-para-o-magisterio/
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Educação Nacional, na qual se determina a formação de docentes 
em nível superior, embora se admitindo a formação em nível médio 

para os professores das séries iniciais do ensino fundamental e do 
ensino infantil (BRASIL, 1996). 

Embora expostas de forma bastante sucinta, essas 
informações nos fazem perceber as principais mudanças ocorridas 

nas determinações legais referentes à formação de professores para 
atuarem no 1º grau, hoje ensino fundamental. Ainda que não esteja 
explícito é possível intuir que elas têm relação com outros aspectos 
da dinâmica social brasileira, uma vez que o fenômeno educativo 
não se dá de forma isolada, mas interligado aos demais fenômenos 
históricos, que em certa medida, os impulsiona. 

Desse modo, o Curso Normal e os Estudos Adicionais foram 

por longos anos praticamente os únicos cursos mais acessíveis para 
a formação de professores que lecionariam no 1º grau, 
especialmente nas cidades do interior do estado do Ceará. Isso 
porque nessas cidades não havia instituições de ensino superior, 
uma vez que elas estavam concentradas na capital do estado, 
portanto, de difícil acesso para as populações menos favorecidas. 

A título de ilustração do nosso debate trazemos a experiência 
do Ginásio Escola Normal Virgílio Távora de Aracoiaba. Conforme 
já dito, a escola iniciou suas atividades educativas com o curso 
ginasial, conforme legislação educacional da época, tendo sido 
pioneira na oferta desse nível de escolaridade no município naquele 
momento. Para a sua manutenção, ela contava com o apoio da 

Associação dos Educadores de Aracoiaba.  
Em conformidade com o seu Estatuto, capítulo V das 

disposições finais e transitórias artigo 16º, 
 

o patrimônio da Associação dos Educadores de Aracoiaba se 
confunde com o patrimônio do Ginásio Virgílio Távora, e será 

constituído dos bens móveis e imóveis do Ginásio e da Associação, 
dos auxílios, doações ou subvenções dos poderes públicos ou de 
particulares, das mensalidades ou anuidades dos sócios da 

Associação, das mensalidades, joias de matrículas, taxas ou 
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inscrições de exames dos alunos do Ginásio Virgílio Távora, de 

outras modalidades de rendas, de juros bancários ou apólices 
(ARACOIABA, 1958, p. 07). 

 

Disso pode-se deduzir que a escola contava com diversas 
fontes de renda. No caso das mensalidades dos alunos, aqueles que 
não podiam pagar contavam com bolsas doadas pelo poder público, 
sinalizando as benesses desse poder para o ensino particular. O 
proprietário da escola Salomão Alves de Moura Brasil também 
costuma dispensar o pagamento das mensalidades dos alunos que 
não tinham condições financeiras para tal.  

O ingresso na instituição se dava através do Exame de 
Admissão, prática seletiva usual no período, uma vez que o ensino 
de 1º grau de 08 (oito) anos só passou a ser obrigatório a partir da 

vigência da LDB de 1971. 
Embora não sendo uma instituição exclusiva de formação de 

docentes, visto que havia outras modalidades de ensino, a partir do 
ano de 1964 a escola passou a voltar a ofertar o Curso Normal. A 
primeira turma desse curso era composta de apenas 08 (oito) alunos 
e nas décadas seguintes o quantitativo de cursistas do Normal 
aumentou de forma expressiva, conforme se vê no quadro abaixo. 

 

 

 
 

Curso Normal 

Décadas Quantidade de alunos 

1960-1970 149 

1970-1980 978 

1980-1990 2.851 

1990-2000 1.136 

2000-2003 291 

Total Geral 5.405 

Produzido pelos autores a partir dos dados colhidos nos arquivos escolares do 
GVT no ano de 2016. 

 

Esse quantitativo sinaliza um significativo crescimento da 
escola com a modalidade normal, o que a torna, dentre outros 
fatores, uma referência de formação docente não somente na região 
do Maciço de Baturité, mas em outros lugares. Além disso, a escola 
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passou a ofertar também os Estudos Adicionais, chamados de 4º 
Normal que se destinava a habilitar professores nas áreas de 

Comunicação e Expressão, Ciências e Estudos Sociais para 
lecionarem até a 6ª série do então 1º grau. 

O quadro abaixo especifica a quantidade de alunos que 
fizeram os Estudos Adicionais no GVT. 

 

 

 
 

Estudos Adicionais 

Décadas Quantidade de alunos 

1960-1970 000 

1970-1980 407 

1980-1990 1.537 

1990-2000 591 

2000-2003 045 

Total Geral 2.580 

Produzido pelos autores a partir dos dados colhidos nos arquivos escolares do 

GVT no ano de 2016. 
 

Entre o período de 1964 a 2003 foram matriculados 7.985 
(sete mil, novecentos e oitenta e cinco) alunos para fazerem o Curso 
Normal e os Estudos Adicionais no GVT. Consideramos esse número 
significativo, pois embora a literatura especializada aponte uma 
série de críticas a respeito do Curso Normal, observa-se que havia 
grande demanda de alunos. Certamente porque naquele contexto 

histórico ter o Curso Normal e os Estudos Adicionais possibilitaria o 
ingresso na carreira docente tanto da rede estadual, quanto 
municipal. Assim, possuir esse tipo de formação gerava certo status, 
uma vez que fazer um curso superior era algo difícil. Outro dado que 

os quadros acima revelam é o fato de que a maior quantidade de 
alunos matriculados nos dois cursos se dá principalmente a partir 
da década de 1970, portanto, sob a égide da Lei nº 5692/71. Isso nos 
faz acreditar essa lei influenciou de forma significativa à realização 
dos cursos. 

Para aprofundar nossas discussões, trazemos as vozes 
docentes por acreditar que elas são reveladoras da realidade 
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vivenciada pelos alunos dos cursos e o sentimento que cada um 
tinha a respeito dos mesmos. 

 
Vozes docentes 
 

As narrativas de docentes são importantes ferramentas para 

compreender as experiências vivenciadas relativas à história da 
educação de modo geral e aos processos formativos em particular. 
Isso porque conforme assevera Gomes (2012, p.153) “a memória de 
professores emerge como categoria histórica, constituída no 
cotidiano das relações sociais, aparecendo como sujeitos do ontem 
que nos provocam a pensar sobre o hoje”. Por isso suas vozes nos 
auxiliam a identificar os acontecimentos históricos que não estão 

escritos, afinal, esses sujeitos são testemunhos oculares da realidade 
vivida em toda sua complexidade. Não obstante, sabemos que a 
memória “seleciona o dito e o não-dito. Filtra o que deve e o que não 
deve ser lembrado” (VASCONCELOS, 2009, p. 11). Mesmo assim, as 
narrativas docentes são valiosas. 

Para este texto trouxemos os depoimentos de Ana Maria do 
Nascimento (professora Ana Nascimento), Eugênia Maria de Castro 
e Silva Moura (professora Eugênia), Francisca Gomes Brito 
(professora Francinete), Maria de Cleofas Silva Souza (professora 
Cleofas) e Maria Meiryvan de Oliveira (professora Meiryvan).  

Começamos pelo relato da professora Ana Nascimento. Ela 
tem 66 anos7, nasceu na zona rural de Aracoiaba/CE, na localidade 

de Encosta e reside atualmente na sede do município. Iniciou a 
carreira docente no ano de 1965, trabalhando nas seguintes escolas: 
Ginásio Escola Normal Virgílio Távora, Escola Isolada da localidade 
de Encosta, Escola de Ideal, Escola de Ensino Médio Almir Pinto, 

Campanha Nacional de Escolas da Comunidade (CNEC) de Antonio 
Diogo e Redenção.  Fez o Curso Normal e os Estudos Adicionais no 

                                                            
7Colocamos a idade de cada docente considerando-se o ano de 2016, momento em que foram realizadas 
as entrevistas. 
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GVT. Cursou Pedagogia na Universidade Estadual do Ceará (UECE). 
Fez Especialização em História do Ceará, Metodologias, Fontes e 

Pesquisas na Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão 
Central (FECLESC) de Quixadá, unidade da UECE. Atuou durante 
37 (trinta e sete) anos na docência e atualmente está afastada da 
rede estadual de ensino aguardando a aposentadoria. Apesar da 

formação em Pedagogia, sempre ensinou Matemática, dada a 
carência de professores dessa disciplina. Para tanto, fazia cursos 
intensivos realizados pelos órgãos de educação.  

Outra característica da professora é o fato de ser escritora, 
com 04 livros publicados e um opúsculo já feito. Faz parte da 
Academia de Letras dos Municípios do Estado do Ceará (ALMECE), 
da Academia Afro Cearense de Letras (AFROCEL), da Academia 

Feminina de Letras (AFL) e da União Brasileira de Trovadores 
(UBT), da qual é delegada. Esse seu envolvimento com as letras fazia 
com que incentivasse aos seus alunos a produzirem poemas, a 
participarem de concursos de poesias, trovas, prosas, etc. Por isso, 
ainda hoje continua realizando esse tipo de atividade, o que a deixa 
sempre próxima da educação que tanto gosta. 

Quando solicitamos para falar sobre o curso Normal a 
professora narra que: 

 

Foi em 1972 que fiz o Pedagógico. Ali era Normal, formação para 
professores. O objetivo dele foi formar professores para a nossa 
área. A minha experiência no Curso Normal era com professor que 

também só tinha o Curso Normal e mesmo assim, vivia sempre 
fazendo curso, se especializando, porque tinha muito curso.  Tinha 
curso de CADES8. Porque o que aprendi para trabalhar na minha 

sala de aula, não aprendi no curso de Pedagogia não, já cheguei ao 
curso de Pedagogia sabendo como trabalhar na sala de aula porque 

tinha aprendido isso no Ginásio Virgílio Távora com os meus 
professores, excelentes professores que tivemos no colégio 
(professora Ana Nascimento). 

 

                                                            
8 Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário. 
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A fala da professora enfatiza um dado interessante, qual seja 
o fato de que os professores com quem ela estudou o Normal não 

tinham formação em nível superior, mas apenas o mesmo curso no 
qual ensinavam. Contudo, ela considerava como excelentes 
professores. Realmente ao observar a realidade numa visão parcial, 
os docentes da educação básica e, em particular os do Curso Normal 

não possuíam uma formação inicial em nível superior, mas para 
aquele contexto, pareciam cumprir as competências exigidas de sua 
profissão. Transmitiam o conteúdo, muitas vezes copiando em 
quadros negros, já que não havia livros para os alunos, aplicavam 
questionários como exercícios básicos para a assimilação do 
conteúdo, o que se dava através do processo de memorização do que 
havia sido ensinado e no final aplicavam provas com base nos 

questionários. 
Essa realidade nos incita a questionar qual é mesmo o sentido 

da formação para o exercício da prática docente? Será que apenas 
ter uma formação em nível superior é garantia de competência 
profissional? Que elementos são necessários para ser um bom 
professor e garantir a qualidade da aprendizagem? O domínio dos 
conteúdos didáticos é necessário? Faz sentido a formação 
continuada enquanto processo de atualização? Qual o impacto da 
formação de docentes para a sociedade? 

Nossas experiências enquanto docentes e pesquisadores nos 
indicam que para essas questões não existem respostas únicas, nem 
prontas, nem receitas, por isso, costumamos afirmar que o processo 

de formação e o exercício da docência são fenômenos complexos 
porque envolve em primeiro lugar relações humanas. Destarte, 
acreditamos que o processo de formação de docente tem um 
impacto significativo na sociedade, uma vez que esses profissionais 

são responsáveis precipuamente pelo processo de ensino e de 
aprendizagem. 

Tardif e Lessard (2007, p.08) nos ensinam que a docência é 
“uma forma particular de trabalho sobre o humano, ou seja, uma 
atividade em que o trabalhador se dedica ao seu “objeto” de 
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trabalho, que é justamente um outro ser humano, no modo 
fundamental da interação humana”. Nessa mesma direção Arroyo 

(2013, p. 10) vai nos falar que “toda relação educativa será o 
encontro dos mestres do viver e do ser, com os iniciantes nas artes 
de viver e de ser gente”. Portanto, partindo-se dessas premissas, 
observa-se que o exercício da docência extrapola a ideia de 

transmissão de saber, uma vez que sua prática deve envolver outros 
conhecimentos essenciais para a formação e as relações humanas.  

Talvez por isso, a professora Ana Nascimento revele em sua 
fala que teve excelentes professores, mesmo eles não tendo um nível 
de formação acadêmica superior, embora ela também diga que os 
seus professores estavam sempre se especializando, fazendo curso a 
exemplo dos cursos oferecidos pela CADES. Esses cursos tinham 

como finalidade qualificar os docentes que atuavam no ensino de 2º 
grau, nas diversas áreas do conhecimento, já que a maioria dele não 
tinha formação em nível superior. 

Não queremos dizer que a formação em graus acadêmicos 
mais avançados não seja importante, pelo contrário, valorizamos e 
defendemos que todos os professores da educação básica tenham 
uma boa formação acadêmica. Estamos querendo dizer que há na 
realidade outros aspectos que envolvem a formação e o fazer 
docente. Como nos esclarece Ribeiro (2010, p. 58); 

 

o docente domina uma diversidade de saberes não se limitando a 
modelos restritos, padronizados e específicos, possibilitando uma 
ação autônoma, consciente e responsável em relação à produção 

dos saberes sociais vinculados a todas as dimensões do 
conhecimento e da cultura. 
 

Desse modo, o docente é o profissional mediador do 
conhecimento e o conhecimento é muito mais que os saberes 
sistematizados nos livros, mas o conjunto das experiências e 
aprendizagens humanas. 

Continuando as narrativas docentes, vejamos o que nos diz a 
professora Eugênia sobre o Curso Normal. Ela é natural de 
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Fortaleza, mas desde tenra idade reside na sede do município de 
Aracoiaba. Tem 72 anos, é professora aposentada da rede estadual 

de ensino e trabalhou no Ginásio Escola Normal Virgílio Távora e na 
Escola de Ensino Médio Almir Pinto. Ocupou o cargo de vice-
diretora na EEM Almir Pinto. Foi professora de Didática, Estágio 
Supervisionado, Estrutura e Funcionamento do 1º e 2º graus, 

Prática de Ensino e Sociologia. Fez o Curso Normal no Colégio 
Salesiano Instituto Nossa Senhora Auxiliadora em Baturité (INSA) e 
o 4º Normal no GVT; cursou Administração Escolar na UECE e fez 
os Cursos de Organização Social e Política do Brasil (OSPB) e 
Educação Moral e Cívica (EMC) oferecidos pela CADES na UFC. 
Atualmente é líder religiosa da Paróquia Nossa Senhora da 
Conceição de Aracoiaba e membro do Apostolado da Oração.  

Sua fala a nos revela que,  
 
não foi a melhor opção extinguir o Curso Normal. Senti uma 

tristeza profunda na parte educacional eles terem tirado uma coisa 
que realmente é tão útil e tão necessário para a aprendizagem da 
criança. Morro de dar valor ao Curso Normal porque via como a 

gente trabalhava com responsabilidade, com amor, com carinho e 
com empenho. Não era uma coisa que se inventasse e dava o que 
quiser (professora Eugênia).    

 

Observamos que a professora considerava o Curso Normal 
como a melhor opção para a formação docente porque ele realmente 
possibilitava um bom desempenho profissional dos professores que 

o cursavam. Na verdade, ela afirma que através dele era possível 
desenvolver a aprendizagem da criança. Nesse sentido, é como se o 
curso por si só fosse suficiente para garantir a aprendizagem das 
crianças, uma vez que os professores primários estariam 

devidamente preparados para o exercício da docência. Contudo, não 
há nenhuma referência aos outros aspectos que envolvem a ação 
educacional, como as condições de trabalho dos professores, a 
realidade da precariedade das estruturas das escolas públicas, 



94 | Educação como forma de socialização: Volume 1 
 

sobretudo nas décadas de 1970 e 1980 e a questão do salário que era 
pífio. 

Dando sequência as vozes docentes, vejamos a fala da 
professora Francinte. Ela tem 59 anos e nasceu na localidade de 
Encosta, zona rural de Aracoiaba, onde atuou como professora na 
escola de lá. Atualmente reside na sede, mas vai semanalmente ao 

seu local de origem para estar mais perto da família. É aposentada 
da rede municipal de ensino, mas continua com suas atividades na 
secretaria escolar do GVT. Cursou o Normal e os Estudos Adicionais 
no GVT. Fez Licenciatura Específica para professores de 1ª a 8ª 
séries através do convênio celebrado entre a UECE e a Prefeitura 
Municipal de Aracoiaba. 

Em suas palavras ela nos diz que,  
 
era um curso muito bom o Curso Normal. Hoje você ver 

determinadas pessoas que saem do Ensino Médio e faz um curso 
de administração ou de contabilidade, mas não tem o preparo de 
uma pessoa de Curso Normal, porque o Curso Normal preparava 

mesmo o professor através das suas aulas práticas, o Estágio 
Supervisionado. As disciplinas eram Português, Literatura, 
Matemática, História, Geografia, Didática, Didática Geral, Didática 

Especial da Matemática, Didática Especial em Ciências Físicas e 
Biológicas, que incluía Química, Física e Biologia nessa Didática. O 

Estágio Supervisionado que era esse que o professor preparava a 
turma dividia por equipe dentro daquele tema de aula. E cada um 
dava a sua aula, o professor ficava avaliando o Estágio (professora 

Francinete). 
 

A professora defende o Curso Normal enfatizando o aspecto 
das aulas práticas. Ao falar disso, ela evidencia as várias disciplinas 
didáticas que compunha o currículo escolar do referido curso, 

dentre elas o Estágio Supervisionado e a forma como essa disciplina 
era trabalhada, isto é, através de trabalhos de equipes. 

Dessa maneira é possível observar que embora a literatura 
especialidade aponte para as fragilidades e limitações desse curso, 
para as professoras ele capacitava realmente a pessoa para a 
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docência. Destarte, é importante considerar o contexto das décadas 
em que ele foi predominante enquanto praticamente o único curso 

de formação de professores para a atuação no então 1º grau. A 
realidade atual demanda outro grau de formação docente, dada à 
complexidade do processo de ensino e aprendizagem no presente. É 
claro que acreditamos no fato de que a internalização do 

conhecimento se dá a partir de fatores idiossincráticos, 
especialmente a uma espécie de predisposição do ser para aprender 
com mais facilidade ou dificuldade.  

O depoimento seguinte é da professora Cleofas. Ela nasceu na 
cidade de Baturité/CE, mas atualmente reside na sede de Aracoiaba. 
Tem 42 anos e começou a lecionar no ano de 1992, tendo 24 anos de 
experiência docente. Faz parte da rede estadual de ensino, atuando 

como Coordenadora Pedagógica da EEM Almir Pinto. Ensinou nas 
escolas Ginásio Escola Normal Virgílio Távora, Escola de Ensino 
Fundamental Adolfo Guedes Alcoforado e Escola de Ensino Médio 
Almir Pinto. Fez o Curso Normal e os Estudos Adicionais no GVT; 
Cursou Licenciatura em Letras no Instituto de Filosofia, Ciências e 
Letras do Maciço de Baturité (IMBA) ligado a UECE e atualmente faz 
o curso de Mestrado em Humanidade na Universidade da Integração 
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB). 

Ao se referir ao Curso Normal afirma: 
 

Eu acho que o fim do Curso Normal foi uma má interpretação da 
LDB sabe, hoje eu vejo isso. Porque como ele lá estava dizendo que 
os professores tinham que se capacitar. Só podia ensinar quem 

tivesse o nível superior achou-se que não tinha mais necessidade do 
Curso Normal. E aí o que é que a gente tem? Profissional hoje que 
termina as faculdades, mas quando chega à escolar não consegue 

render na sala de aula porque nunca teve esse contato com sala de 
aula, com aluno, com didática, com essas coisas (professora Cleofas). 

 

Fica clara a interpretação da professora em relação ao fim do 
Curso Normal. Ela atribui a responsabilidade à legislação que passou 
a exigir formação em nível superior. Suas vivências evidenciam que 
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os cursos superiores não dão conta da parte mais prática da 
formação, ou seja, os alunos desses cursos não estão tendo contato 

com a didática, com alunos, nunca esteve em sala de aula, o que 
dificulta o exercício da docência. Dessa forma o que se percebe é que 
os alunos do Curso Normal tinham esse contato de que fala a 
professora, por isso estavam mais preparados. Observa-se, 

portanto, que há um desejo de continuidade do curso. Mais uma vez 
a formação é considerada como fator fundamental para o bom 
exercício da prática docente. 

Para concluir essa parte das narrativas, explicitamos a fala da 
professora Meiryvan que nasceu na localidade de Encosta, zona rural 
de Aracoiaba, distante em média 03 (três) quilômetros da sede. Tem 
51 anos e reside na sede do município. Ainda está na ativa ocupando 

o cargo de diretora da Escola de Ensino Médio Almir Pinto, escola 
pertencente à rede estadual de ensino, mas também faz parte da rede 
municipal de ensino. Começou as atividades de docente no ano de 
1983 e está com 33 anos na profissão. Lecionou nas seguintes escolas: 
EEF Osvino de Freitas, EEF Antonio Paulo, EEM Almir Pinto e EEM 
João Alves Moreira. Fez o Curso Normal e os Estudos Adicionais no 
GVT e cursou Licenciatura em Letras no IMBA. 

Em sua narrativa a professora diz que: 
 

Eu fiz em 1980 a 1983, a gente fazia os Estudos Adicionais que era 
o 4º normal, na verdade foram 04 anos. E lá no pedagógico tinham 
as didáticas. Tinha a literatura, didática da língua portuguesa, 

gramática, didática da ciência, da geografia a gente fazia álbum. De 
didática de ciências fiz um álbum, lembro que tinha esse álbum até 
pouco tempo com todas as espécies de animais, os mamíferos, 

anfíbios. Eram álbuns ilustrados. Tinha didática mesmo, 
metodologia do ensino, porque fiz pedagógico, nós éramos 

preparados para ensinar crianças (professora Meiryvan). 
 

As lembranças da professora estão mais associadas às 
disciplinas curriculares do curso, mas não deixa de salientar que 
eram preparadas para ensinar crianças. Com isso, percebe-se que o 
Curso Normal cumpria a função de preparar as professoras 
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primárias e pela forma que se expressa, essa preparação era de 
qualidade para aquele contexto histórico. 

Todas as narrativas sinalizam que as professoras consideravam 
o Curso Normal e os Estudos Adicionais como eficientes para a 
formação, pois elas acreditam que as pessoas que fizeram esses cursos 
se destacaram no exercício da profissão, uma vez que realizavam 

atividades que favoreciam um maior desempenho em sala de aula. 
Dessa forma, a aprendizagem das crianças acontecia.  
 
À guisa de síntese 
 

O estudo evidenciou que o Curso Normal sofreu ao longo de 
sua trajetória significativas transformações. Elas estavam expressas 

nas determinações legais de cada período, mas obviamente não só 
nelas. É possível identificar como era pensada a formação de docente 
para atuar nas séries iniciais do atual ensino fundamental e na 
educação infantil em determinados períodos da história da 
educação. Certamente as transformações sugeridas na legislação 
educacional eram motivadas pelo contexto sociohistórico, pois a 
educação está sempre atrelada a ele, embora exista um consenso em 
relação à distância existente entre o que determinam as leis e o que 
acontece na prática. 

Embora sofrendo modificações, o Curso Normal e os Estudos 
Adicionais foram de fundamental importância para a formação de 
docentes não apenas primários. Os professores em suas narrativas 

afirmaram que os consideravam muito eficientes para a formação 
naquele período.  

O Ginásio Escola Normal Virgílio Távora contribuiu de forma 
significativa para a formação docente no município de Aracoiaba e 

na região do Maciço de Baturité, uma vez que oferecia o Curso 
Normal e os Estudos Adicionais, além de outros aspectos como as 
práticas educativas e outros elementos da cultura escolar.  Pelo 
quantitativo de alunos matriculados pode-se perceber o quanto era 
grande a demanda. Os depoimentos docentes revelam que havia 
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bons professores ensinando na instituição. Esses professores 
embora não tendo formação em nível superior possuíam as 

competências necessárias para a época.  
Ainda de acordo com as vozes docentes, havia uma relação 

efetiva entre a teoria e a prática, especialmente a partir de algumas 
disciplinas dos cursos como as didáticas e o Estágio Supervisionado.  

Os professores em suas narrativas ainda asseveram que quem 
cursou o Normal e os Estudos Adicionais estava mais preparado para 
a atuação em sala de aula. Isso nos leva a crer que uma boa formação 
docente seja em nível de ensino médio, como fora a dos referidos 
cursos, seja em nível superior, proporciona um bom desempenho em 
sala. Contudo, acreditamos que não é só ela quem garante o sucesso 
em sala de aula, uma vez que é necessário considerar toda a 

complexidade que envolve a aprendizagem humana. 
Os processos formativos em qualquer nível envolvem acima 

de tudo relação humana e por isso demanda muita habilidade. 
Portanto, um curso de formação por melhor que seja, de per si, não 
garante a existência de bons profissionais da educação. Portanto, é 
importante e cada vez mais necessário promovermos investigações 
sobre o fenômeno da formação e do exercício da docência. Que 
sejam feitas outras leituras da realidade. 
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Introdução 
 

Apresenta-se neste texto uma investigação histórico-
museográfica com concentração nas ações do poder público 
(políticas públicas) para preservação do patrimônio cultural 
representativo da história e memória da cidade de Aracati. 

Trazemos à 
lume, especificamente, a questão implementativa das ações do 

poder público municipal presentes na tentativa de preservação de 
acervos documentais nessa cidade histórica do litoral do Estado do 
Ceará. O cerne problemático repousa na percepção de que falta 
fomento à efetivação de políticas públicas voltadas à preservação do 
patrimônio cultural do locus indicado por parte do poder público e, 

concomitantemente, falta também consciência ou um certo 
desprezo por parte dos munícipes em relação a importância de se 
preservar o patrimônio arquvístico local como arcabouço cultural 
indispensável à história e memória da cidade de Aracati. 

O escopo principal desta escrita consiste em analisar as 
políticas públicas de preservação dos arquivos públicos da cidade de 
Aracati, Estado do Ceará, Brasil, implementadas pelo poder público 
municipal com a participação da comunidade visando à preservação 
do patrimônio histórico-cultural e da memória locais. 

A delimitação do tema – recorte cronológico (1989-1993), deve-
se ao fato de que ocorreu nesse período um acentuado debate 
museológico nacional, a partir da promulgação da Constituição de 

1988 e, sobretudo com o advento da política nacional de arquivos 
prevista em legislação específica ocasionando, como consequência no 
plano local, uma mudança de postura na preservação de acervos 
documentais por parte de determinados gestores públicos. 

Detectamos que somente na gestão municipal de 1989-
1993, no contexto da política nacional de arquivos públicos e 
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privados, prevista sob a égide da Lei nº 8.159, de 08 de janeiro de 
1991, o poder público local implementou políticas públicas 

significativas visando conservar a documentação dos arquivos 
nas institituições: Prefeitura e Câmara Legislativa municipais, as 
quais guardam os principais e mais antigos documentos sobre a 
história e memória da cidade de Aracati, Ceará.  

Salientamos, então, as iniciativas do ex-prefeito Kleber 
Gondim e do então ex-presidente da Mesa Diretora da Câmara 
Municipal, Antônio Pompeu Costa Lima. Verificamos em ambos 
a convergência de ideais preservacionistas, embora, muitas vezes, 
numa atitude cultural meramente contemplativa, sem os 
necessários olhar e diálogo com o objeto e suas necessidades 
prioritárias. Contudo, inovaram com rupturas significativas, 

malgrado não assumissem uma postura nitidamente crítico-
reflexiva. 

Com efeito, a efetivação de algumas políticas públicas (public 
policy) contando com diminutas parcerias estadual e federal, além 
do apoio da direção do Museu Jaguaribano (Amigos do Museu), 
trouxe, de qualquer modo, um caráter plural para execução de 
diversas ações positivas em relação à preservação arvística no lúcus 
em tablado. A implementação de políticas públicas municipais focais 
para a preservação dos arquivos em Aracati, ocorreram também no 
sentido de consolidar um trabalho de conscientização comunitária 
pela preservação da memória e consequente produção literária, 
acrescidos de projetos museológicos futuros, sejam de caráter 

individual, grupal ou institucional.  
Os procedimentos metodológicos adotados seguiram-se aos 

próprios de pesquisa quanto ao gênero: teórico-empírica com a 
utilização de fontes bibliográfica e de campo. Quanto ao objetivo 

trata-se de um estudo descritivo de abordagem qualitativa e de 
natureza básica estratégica. É racional ressaltar que para a 
construção estrutural do texto a coleta de dados se deu através das 
técnicas da observação, análise documental e da história oral com 
coleta de entrevistas não diretivas. No tocante a análise de dados foi 
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empregada a análise das narrativas e do discurso. Descritivamente 
o texto está dividido em subtópicos visando proporcionar ao leitor 

uma visão menos cansativa e fôlego compreensivo mais leve. 
 
Políticas públicas, documentos e arquivos: conceito e contexto 
da pesquisa 

 
Preliminarmente, abordamos algumas questões conceituais 

visando à compreensão a contento do objeto investigado. 
Primeiramente, quando nos reportamos a políticas públicas estamos 
nos referindo a ações concretas legítimas e legais emanadas através 
do poder público visando atender a uma demanda social existente 
ou vislumbrada (SARAIVA; FERRAREZI, 2006; XAVIER, 2008).  

No caso em tablado as ações ou políticas públicas destinar-se-
iam à preservação dos arquivos/acervos culturais da cidade 
histórica de Aracati, localizada no litoral leste do Estado do Ceará. 
Sobre a segunda categoria, documentos/arquivos, segundo as 
definições dicionaristas, refere-se a qualquer material fixo mantido 
em condições legíveis e visíveis que possa ser consultado, 
pesquisado e analisado com o objetivo de validação e/ou 
comprovação de um fato/acontecimento (ABBAGNANO, 1998; 
FERREIRA, 2009).  

É sublime ressaltar que no âmbito de suas funções os arquivos 
públicos contêm acervo tangível e intangível de interesse particular 
e coletivo e todos/as pessoas têm na forma da Lei o direito e a 

garantia de acesso às informações necessárias e é de 
responsabilidade da Administração Pública a franquia à consulta a 
todo e qualquer documento procurado. 

 

Art. 4º - Todos têm direito a receber dos órgãos públicos 
informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou 

geral, contidas em documentos de arquivos, que serão prestadas 
no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas 
cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 

Estado, bem como à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, 



José Hercilio S. Virginio; Antônio R. Xavier; Edilberto Cavalcante Reis | 105 
 

da honra e da imagem das pessoas [...]. Art. 5º - A Administração 

Pública franqueará a consulta aos documentos públicos na forma 
desta Lei. 
 

Vale mencionar também que a Lei Nacional de Arquivos (Lei 
nº 8.159), datada de 8 de janeiro de 1991, teve um reforço importante 
para sua exequibilidade com o advento da Lei nº 12.527/2011 (Lei de 
Acesso à Informação – LAI), regulamentada pelo Decreto Federal nº 
7.724, de 16 de maio de 2012 (BRASIL, 1991; 2012). 

Os documentos fazem parte do compósito substancial dos 
Arquivos Públicos intrinsecamente ligados à informação como apoio 
administrativo e cultural para o desenvolvimento da gestão pública. 
É de inteira responsabilidade do poder público, em suas respectivas 
esferas, a devida gestão de preservação conforme previsto no Art. 1º 

da Lei 8.159/1991 (Lei Nacional de Arquivos Públicos e Privados): “É 
dever do Poder Público, a gestão documental e a proteção especial a 
documentos de arquivos, como instrumento de apoio à 
administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como 
elementos de prova e informação”. 

 

Art. 2º - Consideram-se arquivos, para os fins desta Lei, os 
conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos 

públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em 
decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por 
pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a 

natureza dos documentos. 
 

A Lei em seu Art. 7º define com clareza o que devemos 
entender por arquivos públicos: “[...] são os conjuntos de 
documentos produzidos e recebidos, no exercício de suas atividades, 
por órgãos públicos de âmbito federal, estadual, do Distrito Federal 

e municipal em decorrência de suas funções administrativas, 
legislativas e judiciárias. ” É válido ressaltar que o § 1º do 
supracitado Artigo esclarece que “São também públicos os conjuntos 
de documentos produzidos e recebidos por instituições de caráter 
público, por entidades privadas encarregadas da gestão de serviços 
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públicos no exercício de suas atividades. ” No caso dos Arquivos 
públicos municipais, conforme o Art. 17, § 4º, da supracitada Lei - 

“São o arquivo do Poder Executivo e o arquivo do Poder Legislativo”. 
Importa destacar que os documentos contidos nos arquivos 

são de ordem pública e privada e recebem tratamento de acordo com 
suas respectivas identificações. Na ótica do bojo da Lei em epígrafe 

os documentos públicos são identificados em: “[...] correntes, 
intermediários e permanentes. ” (ART. 8º). Os documentos 
correntes são os que mesmo sem movimentação são consultados 
frequentemente. Os documentos identificados como intermediários 
são aqueles iminentes à eliminação ou elevados para preservação e 
acondicionamento permanentes.  

Por fim, os documentos de identificação permanente que por 

seu reconhecido valor histórico e informativo devem ser preservados 
definitivamente. É racional ressaltar que os documentos de valor 
permanente são “inalienáveis e imprescritíveis” (ART. 10). Outra 
previsão valorosa da Lei em debate é: “Art. 9º - A eliminação de 
documentos produzidos por instituições públicas e de caráter público 
será realizada mediante autorização da instituição arquivística 
pública, na sua específica esfera de competência. ” Para tanto, cabe ao 
profissional de arquivos, o arquivista, a responsabilidade direta pela 
proteção, normatização e condução de solicitação e realização de 
procedimentos de consulta e manejo do acervo nos Arquivos Públicos 
(PALETTA; YAMASHITA, 2005). 

O profissional arquivista diz respeito à pessoa que trabalha 

protegendo, analisando e/ou investigando documentos antigos 
contidos em arquivos. É um profissional vinculado a Arquivologia 
ou Arquivística (FERREIRA, 2009; CAMARGO; BELLOTTO,1996), 
cujo objeto de conhecimento debruça-se sobre a natureza dos 

arquivos e das teorias, métodos e técnicas a serem observados na 
sua constituição, organização, desenvolvimento e utilização de 
acervos. Para Richter, Garcia e Penna (1997, p. 43):  
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A Arquivologia estuda os documentos, desde a sua criação, 

organização e utilização da informação, preocupando-se com a 
preservação do patrimônio documental que estuda os arquivos 
com o fim de identificar sua essência e história, propondo medidas 

para cumprir sua missão, que é a custódia dos documentos e a 
recuperação da informação contida nestes documentos. 
 

O arquivista é, portanto, o indivíduo ou funcionário 
encarregado da guarda e preservação de documentos. Estes, por sua 
vez, constituem um acervo – do latim: acervu –, isto é, o conjunto de 
bens que integram um patrimônio, cabedal. Documento, numa 
sinonímia técnico-acadêmica segundo Egi (2010, s. p.), se trata de 
“tudo aquilo que funciona como comprovação de um facto: qualquer 
signo concreto ou simbólico, conservado ou gravado, com a 
finalidade de representar, reconstituir ou provar um fenômeno 

físico ou intelectual”. 
 

O Museu como lugar de Arquivo/Documentos 
 

Na perspectiva da Nova História o significado de documento 
se amplia mais ainda, saltando das concepções tradicionais 
preconceituosas e tornando possível uma abordagem bem mais 

extensa e eclética quanto ao que deve ser considerado documento 
pela História. Neste sentido, do ponto de vista histórico a origem dos 
arquivos/documentos remonta ao início da escrita, nas civilizações 
do Médio Oriente, há cerca de 6.000 anos. Os primeiros arquivos 

surgiram de forma espontânea nos palácios e nos templos. Alguns 
dos principais acervos da Antiguidade são os do Palácio de Ebla, na 
Síria, e do Templo de Medinet, no Egito do século XII a.C. Os hititas 
foram os primeiros povos a construir um edifício especial para 
arquivos no século XIV a.C. (NORA, 1993; LE GOFF, 1994). 

O Conselho Internacional de Museus (ICOM), uma 
organização não governamental associada à Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), 
teve como tema principal de sua 20ª Conferência Geral, realizada 
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em outubro do ano de 2010, em Seul, na Coreia do Sul, a questão 
dos museus como espaço de práticas sociais e identificadoras da 

cultura, história e memória de uma coletividade presentes do ponto 
de vista do patrimônio material e imaterial. Essa iniciativa levou a 
comunidade museológica a voltar-se para a análise e discussão de 
novas práticas e tendências museológicas. A partir de então, os 

museus passaram a incentivar as ações sociais através da 
experimentação e da socialização do conhecimento. Essa 
conferência, diga-se de passagem, amplia, inclusive, aqueles 
parâmetros sociológicos discutidos há duas décadas. 

Destaca-se também, que em 1972, o ICOM realizou, em 
Santiago, no Chile, uma Conferência Geral, na qual foram 
definidos dois importantes conceitos para a Museologia: o de 

museu integral, ou seja, de um museu que proporcione 
mecanismos que garantam à comunidade integrar-se com o seu 
meio material e cultural, e do museu como instituição capaz de 
dinamizar a mudança social. Esse debate foi vital para a 
sensibilização museológica dos diversos agentes públicos, 
acadêmicos e comunitários, com vistas à preservação 
contemporânea da História, através das memórias contidas no 
patrimônio cultural local. Lembrando que a Constituição de 1988 
estabelece, em seu artigo 216 (caput), como patrimônio cultural: 

 

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se 
incluem: I - as formas de expressão; II - os modos de criar, fazer e 
viver; III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as 

obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais; V - os conjuntos 

urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 
 

Compreendendo essas orientações legais e gerais sobre 
Arquivos/Documentos como patrimônio material e imaterial, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_brasileira_de_1988
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alguns olhares foram lançados à pesquisa local no que diz respeito 
ás políticas públicas de preservação, a legislação e sobre os 

principais debates de estudiosos sobre patrimônio cultural. Para 
tanto, se fez necessário diversas visitas à Biblioteca Municipal 
Monsenhor Bruno, Biblioteca Abelardo Gurgel Costa Lima, Câmara 
Municipal, Prefeitura Municipal, Fórum, Cartórios de 1º e 2º Ofícios 

e Instituto do Museu Jaguaribano (IMJ), em Aracati, Ceará. 
 

Identificando o patrimônio histórico-cultural aracatiense 
 

Os registros arquivísticos mais antigos encontram-se na 
Câmara Legislativa (1959), contudo a maioria de caráter político-
administrativo. Embora fosse prática comum, ainda no terceiro 

quartel do século XX, os arquivos públicos guardarem documentos 
acerca dos costumes, existe parte desse material apenas no Cartório 
Costa Lima, de 1º Ofício. O diretor desse cartório, Luciano Gurgel 
Costa Lima, afirmou em depoimento que enviou toda essa 
documentação ao Arquivo Público do Estado do Ceará (APEC), em 
2009, atitude considerada pelos estudiosos da História local – a 
exemplo de Antero Pereira, bem como do ex-diretor do Museu 
Jaguaribano, José Correia Calixto Lima – extremamente lamentável.  

É importante colocar aqui o esclarecimento do ex-diretor da 1ª 
Vara do Fórum local, Sr. Hilton Gondim Bandeira Neto (2009): “Até 
meados do século passado, não havia cartórios; as atas, os autos, os 
registros civis, os processos criminais e outros documentos de fé 

pública eram escriturados pelos escrivães nas suas escrivaninhas”. 
Tal testemunho é plenamente corroborado por Antônio 

Kleber Alexandre Gondim, tabelião e ex-prefeito do município pai 
daquele e ainda hoje responsável pelo Cartório de 2º Ofício 

(imóveis). Gondim conta-nos que foi escrivão do antigo Cartório 
Eleitoral, na década de 1970. Como alcaide, participando da 
direção do Museu Jaguaribano, na Maçonaria, nas obras sociais 
da Igreja Católica e através de seu cotidiano de político simples e 
populista (um homem do povo), empreendeu diversas medidas 
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pessoais e administrativas com o escopo de avançar 
determinados parâmetros de conservação do patrimônio 

histórico daquela cidade.  
Ressalte-se, do mesmo modo, que também tentou salvar 

parte do acervo documental das décadas de 1950 e 1960 – datação 
mais antiga dos arquivos –, doando-o ao Arquivo do Jaguaribe do 

IMJ. Outra similar e isolada ação ocorreu por iniciativa dos tabeliães 
do Cartório de 1º Ofício, sob a coordenação de João Adolfo Gurgel do 
Amaral e sua esposa, Pompéia Costa Lima Gurgel, sucedidos pelo 
filho Luciano Gurgel do Amaral, o qual, infelizmente, por ausência 
de apoio oficial local, obrigou-se a remeter, em 2009, todo aquele 
valoroso acervo ao APEC. 

Acredita-se que há no município um sólido e bem 

conservado arquivo particular na residência do ex-prefeito Kleber 
Gondim. Em informação que nos foi diretamente transmitida, o 
economista e memorialista Antero Pereira Filho assevera, enfim, 
que os documentos mais antigos (1930-1970) foram legalmente 
incinerados, em 1986, sob a devida autorização do Poder Judiciário 
Estadual. Declara Gondim, contudo, que, na sua gestão (1989-
1992), parte dessa documentação foi doada ao Arquivo do 
Jaguaribe (órgão do IMJ). Pode-se mencionar outro período no qual 
houve, de algum modo, interesse na preservação documental, foi na 
administração do ex-prefeito Abelardo Gurgel Costa Lima Filho, de 
1993 a 1996, particularmente sob a égide do secretário de Indústria, 
Comércio, Cultura e Turismo, Antero Pereira Filho, economista e 

historiador informal, um arquivista de memórias esparsas, diríamos 
nós. Ex-Diretor do IMJ, conclui-se que ele realmente tentou fazer o 
seu dever de casa historiográfico nesse sentido. 

Afora essas tímidas tentativas preservacionistas, salienta-

se o significativo trabalho filantrópico do recifense, advogado, 
procurador de estado e ex-diretor-presidente e sócio fundador do 
IMJ, Hélio Idelburque Carneiro Leal. Aliás, Leal (1995), tem sido 
crítico resoluto da falta de políticas públicas ao patrimônio 
cultural de Aracati. 
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Nas décadas de 1970 e 1980, Aracati conheceu um escritor e 
jornalista que lutava aguerridamente pela preservação da memória, 

principalmente da documental-fotográfica: Antônio Figueiredo 
Monteiro, recentemente falecido. Em diversos artigos e livros, 
sobretudo no jornal O Povo, da capital cearense, Monteiro defendia 
perseverantemente os seus pontos de vista museológicos, 

revolucionando a sociedade e a política da terra dos bons ventos. A 
ex-vereadora e professora Rosália da Costa Nepomuceno, também já 
desaparecida, empreendeu nesse período um trabalho profícuo com 
esse mesmo fito, idêntico na rubrica do IMJ. 

Uma preocupação significativa com a questão da conservação 
acervística local também teve o ex-secretário de Meio Ambiente, o 
artista plástico e presidente do diretório municipal do Partido Verde 

(PV), José Tarcísio Ramos, o “Zé Tarcísio”. Pena que seu mandato 
(1997) não durou mais que três trimestres, gerando mais uma lacuna 
histórica positiva na seara preservacionista. Cita-se, enfim, a 
Associação Artístico-Cultural Lua Cheia, com sua nítida vertente 
teatral, literária e patrimonialista. Já no fórum, encontra-se pequena 
parte dessa antiga documentação, uma vez que nunca os juízes da 
comarca puderam – ou tiveram apoio oficial – preservar acervo tão 
precioso. 

Caso absurdo encontra-se no arquivo do governo municipal, 
que consiste hoje somente de documentos contábil-financeiros, em 
sua maioria, posteriores a 1990; sem contar a sua completa 
inacessibilidade. Constata-se, do mesmo modo, que houve também 

processo incineratório nesse material. Registram-se, no fórum da 
comarca, alguns casos de queima de arquivos, oficialmente 
declarados fortuitos, não intencionais ou dolosos; entretanto, 
estranha-se o caráter geralmente político-contábil desses 

documentos, quase sempre em épocas de transição de gestores. 
Houve um processo nesse sentido por parte do Ministério Público, 
mas foi tudo arquivado, sem que se apurassem os culpados – ou o teor 
e o alcance da depredação desse material. Espera-se que, com a 
modernização estrutural e funcional do museu, tais documentos e 
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livros sejam disponibilizados para pesquisa, com o propósito de se 
saber como anda a preservação de nosso patrimônio material 

documental. 
Nas duas bibliotecas supracitadas, só se disponibilizam livros; 

os documentos, segundo as respectivas diretoras – Sra. Audrey 
Caroline Marcelo e Sra. Maria de Fátima Pinheiro Pinho –, já não se 

encontram mais no acervo. Em ambos os casos, bibliotecas pública 
e privada – esta última hoje sob os auspícios da Faculdade Vale do 
Jaguaribe (FVJ) –, teriam sido doados aos arquivos estaduais.  

De fato, é mesmo o Legislativo Municipal a única instituição, 
além do Museu Jaguaribano, que conserva razoavelmente bem 
determinados arquivos documentais, remontando alguns a 1959. 
Embora ainda não haja nenhum projeto local nesse sentido – em 

parceria com o APEC, IPHAN e universidades estadual e federal –, os 
atuais servidores ali alocados operam “verdadeiros milagres” para 
tentar preservar o que as traças, o bolor ou as enchentes não levaram. 
Tal assertiva é constantemente ratificada pelos funcionários do 
Arquivo Legislativo. A Sra. Liduína Silvério, funcionária da instituição 
desde a década de 1980, não dispõe de material exigido pela legislação 
(máscaras e filtros antipoeira, fungos e mofo; luvas e jaleco). Sabe-se 
que a falta desse material protetor em tais ambientes, segundo 
técnicos em Arquivística da Universidade de Campinas (PALETTA, 
YAMASHITA; PENILHA, 2005, p. 68): 

 

[...] acarreta no profissional diversas manifestações alérgicas, 
como dermatites, rinites, irritação ocular e problemas 
respiratórios. O Equipamento de Proteção Individual – EPI, 

utilizado em Bibliotecas, Arquivos e Centros de Documentação 
para a devida higienização do Ambiente, bem como a Desinfecção, 
Encadernação e Restauração, é vital no trabalho de Conservação 

preventiva e periódica das obras e documentos. 
 

Ao indagar sobre as condições de preservação do acervo da 
Câmara Municipal de Aracati, a Srta. Dione Fiúza (2009), secretária 
e papelista da referida câmara, ressaltou: “Como fora difícil 
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conservar tais documentos ainda em 1959. O pior é que, inclusive 
hoje, cinco décadas depois, ainda se utiliza o processo arcaico de 

acomodar os documentos nas famigeradas pastas de A a Z! ”. 
O primeiro arquivista da Casa do Povo, o Sr. José Martimiano 

Facundo de Sousa, carioca de nascimento, mas aracatiense de coração 
– como ele mesmo se orgulha de dizer –, foi indicado para a função 

em 1990, quando o presidente da mesa diretora era o vereador 
Antônio Pompeu Costa Lima, filiado ao Partido Democrático Social 
(PDS), na gestão do ex-prefeito Kleber Gondim, também do PDS. O 
supracitado arquivista, ao ser entrevistado, relembra:  

 
[...]. Comecei a trabalhar como Chefe de Arquivo na Casa da 
Câmara, em fevereiro de 1990. Também exerci trabalho similar no 

Cambebinha (Gabinete do Prefeito) até quando me aposentei [16 jul. 
2001]. Nesse meio-tempo, fui chamado para organizar os arquivos 

da Prefeitura Municipal do Fortim. Aqui no Aracati, na Casa da 
Câmara, quando cheguei de manhãzinha – eu chegava bem cedinho 
lá na repartição – no meu primeiro dia de trabalho lá, vixe! Encontrei 

muita documentação, muita mesmo, dentro de caixas, algumas 
amontoadas em prateleiras de madeira, outras no chão, a maioria 
espalhada pelos cantos das paredes. Horrível a situação do Arquivo 

da Casa da Câmara: era só mofo, muita umidade, uma ruma de 
traça, barata, todo tipo de bicho, poeira demais nos documentos, a 
maior desorganização; horrível mesmo! [...]. (SOUSA, 2009). 

 

É importante colocar aqui o esclarecimento do ex-diretor da 
1ª Vara do Fórum local, Sr. Hilton Gondim Bandeira Neto (2009), 

consoante o qual, “[...] até meados do século passado, não havia 
cartórios; as atas, os autos, os registros civis, os processos criminais 
e outros documentos de fé pública eram escriturados pelos escrivães 
nas suas escrivaninhas”. 

Desse modo, ressalta-se a preocupação pioneira do gestor 
Gondim, que, a partir de uma sólida práxis patrimonialista no 
Museu Jaguaribano, do qual foi diretor-presidente, tentou executar 
um projeto, ainda que de certa maneira pessoal ou assistemática, do 
qual se constituiriam atos administrativos vitais ao processo de 
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preservação, fundamental aos seus contemporâneos que lhe 
sucederiam no governo. Nesse sentido, continua Sousa (2009): 

 
Começamos então a organizar tudo, botando bem arrumadinho nas 

pastas, colocando o nome dos arquivos, arrumando tudo, bem 
direitinho nos cantos. Fizemos um excelente Curso de Arquivista em 
Fortaleza, depois. Tinha muito documento inutilizado; aí, tivemos 

que ver o que é que se aproveitava, não é? Porque se trata do dia a 
dia das repartições, da Câmara e da Prefeitura, na verdade, da vida 

da gente, do povo do Aracati, das leis que regem a vida do cidadão 
[...]. É, se [sic] perdeu muita coisa [...]. 

 
Numa análise informal, durante as visitas empreendidas à 

Câmara Municipal, observamos o estado deplorável de diversas 
dessas peças documentais. Sem contar que as traças, o bolor, a 

poeira e as cheias devoraram, segundo as próprias informações do 
pessoal administrativo, uma rica parte desse acervo anterior a 1959. 
Havia muitos documentos, essencialmente das décadas de 1930 e 
1940. Sobre essa temática, Sousa (2009) continua: “[...]. Me [sic] 
revoltei quando vi tanta história virando lixo ali, a maior vergonha 
para os nossos políticos, para a nossa cidade que a gente ama, né? A 
maior vergonha, isso [...]”. 

Logo, percebe-se que a razão cede lugar à emoção por ocasião 
das narrativas colhidas. Dentre outras, essa foi a que mais nos 
chocou – como também a alguns estudiosos e populares que 
coadjuvaram este projeto. “Seu Maximiano”, carinhoso apelido com 

o qual é conhecido por seus conterrâneos, conhece profundamente 
todos os documentos ali arquivados desde 1959, bem como alguns 
livros e periódicos que discorrem sobre o período anterior, de 
fundação da Casa de Câmara e Cadeia (11 fev. 1747), reformas 
estruturais, histórico e política local. Descobriu ele que faltavam três 
retratos na Galeria dos Presidentes da Câmara Municipal de Aracati: 

Adolfo Costa Lima Gurgel, Alberto Viana e José Freire de Andrade.  
Também procurou, junto ao atual prefeito, Expedito Ferreira 

da Costa, recuperar a pequena Estátua Equestre, que desapareceu 
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do topo do Monumento da Independência, na praça de mesmo 
nome, onde se localiza a Câmara Municipal. Recebeu uma 

homenagem do Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará (TCM-
CE) pelo seu trabalho ético, ágil, hábil e minucioso. Sempre se 
pautou na metodologia científica anterior à época da informática, 
apoiando-se em grandes nomes da Arquivística, como Josefina Q. de 

Gorbea, Eva S. de García Díaz e Olga M. de Vela, no clássico livro 
Sistemas de arquivos e controle de documentos. Baseou-se também 
nos Serviços de Arquivo Médico e Estatístico (SAME) e nos dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Como dissemos, foram duas semanas de conversa franca e 
aberta com o Sr. Martimiano, sempre à tardinha, quando ele 
retornava do seu passeio ou de sua caminhada cotidiana; 

eventualmente, estava triscado – ele toma, casualmente, uns tragos 
da boa Cachaça do Aracati. 
 
Conclusão 
 

Em abril de 2000, o Sítio Histórico de Aracati passou a ser 
considerado patrimônio nacional. Isto acentuou a preocupação de 
diversos cidadãos a somar esforços com os estudiosos e amantes da 
cultura local no sentido de preservar a memória da comunidade.  

As pessoas da comunidade local passaram então a despertar 
para a conservação do patrimônio histórico material e imaterial da 
cidade de Aracati. Todavia, as políticas públicas de preservação aos 

arquivos públicos de Aracati necessitam de maior intensidade e 
renovação. O poder público deve, além de cumprir o que prever a 
Lei, fomentar ações comunitárias de ampliação, preservação e 
divulgação do acervo patrimonial dessa cidade que já foi considerada 

o mais importante centro econômico do Ceará e um dos maiores do 
Nordeste.  

É necessária imediatamente – como bem colocou o 
supracitado arquivista –, a modernização das práticas de 
organização documental. O espaço físico dos depósitos de 
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documentos é inadequado pela falta de serviços de manutenção 
das instalações elétricas e hidráulicas. Alguns ambientes 

apresentam umidade excessiva, piso bruto, iluminação 
inadequada e péssimas condições de ventilação. Em alguns casos, 
a documentação não se encontra em ambiente exclusivo, 
dividindo espaço com os equipamentos quebrados, materiais de 

limpeza e outros itens próprios de depósitos de material 
imprestável. 

Sem dúvida, existem também as honrosas exceções, com a 
documentação conservada em espaços limpos e relativamente bem 
acondicionada. Diferentemente da documentação de uso corrente, de 
modo geral, as condições de organização da massa documental 
acumulada são lastimáveis. A organização original aos poucos foi 

desaparecendo, quer pela consulta sem o devido retorno da 
documentação ao local correto, quer pelas mudanças de depósito sem 
o planejamento e os cuidados necessários. O acondicionamento e o 
estado de conservação dos documentos dependem diretamente das 
condições já mencionadas referentes às condições do espaço físico e 
do material. Daí o porquê de ser possível encontrar tanto documentos 
em condições razoáveis como em alto grau de deterioração. 

A seguir, apresentou-se o levantamento realizado nos setores 
que possuem massas documentais acumuladas. Os dados referem-
se à tipologia, ao período e à mensuração da documentação. 
Infelizmente, alguns setores não apresentam todas as informações, 
além de não possuírem as condições adequadas. 

Tendo em vista o estado em que se encontra a documentação 
nos diversos setores da reitoria, acumulada sem avaliação e sem 
organização arquivística, o acesso para a pesquisa histórica é 
inviável, com raras exceções, e a demanda por informações dos 

próprios setores é atendida precariamente, com dificuldades na 
localização e identificação dos documentos armazenados. 

É evidente que a informatização e a organização documental 
têm como objetivo assegurar a rastreabilidade e o gerenciamento da 
informação, proporcionando vários benefícios à empresa que 



José Hercilio S. Virginio; Antônio R. Xavier; Edilberto Cavalcante Reis | 117 
 

necessita desse serviço, tais como: agilidade nas consultas através de 
ferramentas adequadas; padronização dos métodos de 

arquivamento; otimização de espaço; descarte de documentos 
expirados ou desnecessários; redução do custo de manutenção; 
integridade do acervo; e redução da perda dos documentos fiscais e 
trabalhistas. Desse modo, a utilização de Sistemas de Informação é 

fundamental, considerando-se a atual demanda de digitalização dos 
acervos. São exatamente esses momentos que nos levam a despertar 
para a necessidade urgente de preservar e lutar pelo que é 
patrimônio de todos: a nossa História, a nossa rica e incansável 
memória. A inexistência desses registros deve-se, pois, como vimos 
in loco, a inúmeros fatores, dos quais talvez o principal seja a 
ausência de uma política de preservação da memória local.  

Por fim, consideramos, a partir do objeto estudado, que é 
fundamental o processo de conscientização da coletividade em 
preservar a história e a memória presente no patrimônio cultural da 
cidade de Aracati. Urge, deste modo, a reelaboração de uma 
concepção político-filosófica de mundo no sentido da preservação dos 
saberes e fazeres da comunidade em tela. Os lugares de memória são, 
portanto, imprescindíveis para a compreensão histórica, para as 
diversas releituras do patrimônio documental, cujo escopo deverá ser 
sempre a implementação de políticas públicas de preservação ao 
patrimônio cultural que desemboquem no universo plural da 
emancipação humana em busca do efetivo exercício da cidadania. 
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Capítulo 6 
 

Paulo Freire: 

o educador vai à África 
 

Emanoel Luís Roque Soares1 

Maria Aparecida Lima Silva2 
 
 

Introdução 
 

1.Conhecendo Paulo Freire  
 

Batizado com o nome de Paulo Reglus Neves Freire nasceu em 
19 de setembro de 1921, em Recife, e faleceu em 02 de maio de 1997, 
em São Paulo. Alfabetizado em casa pela mãe, Freire afirma que 
“minha alfabetização não me foi nada enfadonha, porque partiu de 

palavras e frases ligadas à minha experiência, escritas com gravetos 
no chão de terra do quintal” (GADOTTI, 1996, p. 31).  

Formou-se em Direito, mas nunca exerceu a profissão, 
preferindo trabalhar como professor numa escola de segundo grau, 

onde conheceu a sua primeira esposa, Elza Maria Costa de Oliveira. 
Iniciou o trabalho com analfabetos pobres, em 1946, quando 
trabalhava no SESI – Recife. Obteve o título de Doutor em Filosofia e 
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História da Educação em 1959, defendendo a tese “Educação e 
atualidade brasileira” e em janeiro de 1961 tomou posse como 

professor efetivo de Filosofia e História da Educação da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de Recife. Atuou como 
diretor do Departamento de Extensões Culturais da Universidade de 
Recife (hoje Universidade Federal de Pernambuco) e, junto com sua 

equipe, realizou as primeiras experiências de alfabetização popular 
com 300 cortadores de cana, alfabetizando-os em apenas 45 dias.  

Diante dos resultados, em 1963, Paulo Freire foi convidado 
para dirigir o Programa Nacional de Alfabetização do Ministério de 
Educação e Cultura no Governo de João Goulart. O objetivo desse 
Programa era alfabetizar, politizando os adultos das camadas 
populares, desafiando-os a perceber as injustiças que os oprimiam e 

a necessidade de lutar por mudanças, mas com o golpe militar, Paulo 
Freire foi exilado e o programa extinto em 14 de abril, meses depois 
de oficializado, em 1964.  

Das primeiras experiências do sistema de alfabetização e 
conscientização, em 1962, ao Programa Nacional de Alfabetização, 
em 1964, a que mais se projetou foi a campanha de Angicos no Rio 
Grande do Norte, no início de 1963. 

Sobre o Programa Nacional de Alfabetização, diz Osmar 
Fávero (2000): 

 

Sendo inviável sua implantação no então Estado da Guanabara, 
que tinha como governador Carlos Lacerda, da UDN, um dos 
articuladores do golpe militar de 31 de março, o Plano teve início 

na Baixada Fluminense, no Estado do Rio de Janeiro.  A montagem 
da equipe coordenadora, a seleção, o treinamento e a contratação 
dos animadores, assim como a pesquisa do universo vocabular, a 

escolha das palavras geradoras, a preparação do material didático 
(elaboração do “filminho”, aquisição dos projetores poloneses etc.) 

e a redação de instruções ocorreram no final de 1963 e início de 
1964.  Mas os círculos sequer chegaram a ser organizados, pois 
tudo foi violentamente interrompido no início de abril de 1964 

(FÁVERO, 2000, p. 8).  
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O Programa foi extinto com o golpe, pois os militares não 

tinham nenhuma simpatia pelo método de Paulo Freire, 
considerando que era mais fácil dominar a população oprimida 
analfabeta.    

Acreditando na luta dos povos oprimidos através da educação 
desde jovem e engajado nas ações políticas mediadas pela prática 
educacional, Paulo Freire se empenhava na construção da 
consciência dos oprimidos e por uma sociedade democrática, onde 
todos pudessem ter voz e vez. 

Relata a biógrafa Ana Maria Araújo Freire (1996): 
 
Paulo falava em educação social, falava na necessidade de o aluno, 

além de se conhecer, conhecer também os problemas sociais que o 
afligiam. Ele não via a educação simplesmente como meio para 

dominar os padrões acadêmicos de escolarização ou para 
profissionalizar-se. Falava da necessidade de se estimular o povo a 
participar do seu processo de emersão na vida pública engajando-

se no todo social (FREIRE, 1996 apud GADOTTI, 1996, p. 36). 
 

Com 43 anos de idade, Freire foi impedido de continuar com 
o “Programa” que além de alfabetizar, desafiava a classe dominada 
a perceber as injustiças que a oprimiam e a necessidade de lutar por 

mudanças, culminando no exílio por quase dezesseis anos. 
A trajetória do exílio de Paulo Freire iniciou na Bolívia, porque 

foi a única que o aceitou como refugiado político. Passou a trabalhar 
como consultor educacional para o Ministério da Educação, mas 

com o novo golpe de Estado contra a administração reformista de 
Paz Estensoro, com pouco tempo de residência, mudou-se para o 
Chile, onde viveu por mais ou menos cinco anos. Durante esse 
período trabalhou no ICIRA, órgão do governo democrático cristão 
responsável pela extensão educacional no interior do programa de 
reforma agrária. Dedicou-se, principalmente, à educação de 
camponeses adultos.  
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Ainda no Chile, publicou o livro, A educação como Prática da 
Liberdade (1967) que, conforme Guillermo Willianson C. (1996), 

educador chileno, “sistematiza e difunde sua proposta educativa: as 
ideias de conscientização, educação bancária, seu método de 
alfabetização etc., impregnado das condições históricas que lhe deram 
origem. ” (WILLIANSON C., 1996 apud GADOTTI, 1996, p. 186).  

Vale ressaltar que essa obra teve a sua primeira publicação em 
1959, fruto da tese Educação e Atualidade Brasileira, mais tarde, 
revisada e com modificações foi publicada como Educação como 
Prática da Liberdade (1967).  

Ainda no Chile, Paulo Freire escreve o livro, Pedagogia do 
Oprimido (1968), que considera resultado do seu distanciamento do 
Brasil e a análise de sua prática, assim como a convivência numa 

sociedade chilena politizada.  
Escreveu o livro, Extensão e Comunicação, cuja primeira 

edição foi publicada na Espanha, em 1969, pelo ICIRA. A obra é o 
resultado do seu trabalho no Chile, onde analisa a estrutura de 
comunicação entre técnicos e camponeses no desenvolvimento da 
sociedade agrária.  

Freire criou uma concepção de alfabetização como meio de 
democratização da cultura, como oportunidade de reflexão sobre o 
mundo e a posição e lugar do homem, prática que lhe custou o exílio, 
pois as suas ideias implicavam perigo para as lideranças populistas, 
porque os alfabetizados passaram a ficar mais exigentes quanto às 
promessas e as realizações efetivas.  O movimento de educação 

popular, além da alfabetização, preparava a classe trabalhadora para 
a escolha de seu próprio caminho. Abrindo terreno para ideologia, 
criou os círculos de cultura, que era o local onde os educandos se 
reuniam e discutiam as suas práticas, fazendo uma leitura do mundo, 

tendo o educador como um mediador e colaborador. 
Nesses círculos de cultura, homens e mulheres se apropriam da 

leitura e da escrita, compreendendo que são fazedores de cultura. Diz 
a biógrafa Ana Maria Araújo Freire (1996): 
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Os participantes do “círculo de cultura” em diálogo sobre o objeto 

a ser conhecido e sobre a representação da realidade a ser 
decodificada, respondem às questões provocadas pelo 
coordenador do grupo, aprofundando suas leituras do mundo. O 

debate que surge daí possibilita uma re-leitura da realidade, de que 
pode resultar o engajamento do alfabetizando em práticas políticas 
com vista à transformação da sociedade (FREIRE, 1996 apud 

GADOTTI, 1996, p. 38).  
 

O que, à época, tinha um contraponto com o mundo do 
trabalho, pois os patrões não estavam interessados em dialogar com 
os trabalhadores e sim, continuar a comandá-los, pois o saber deveria 
continuar guardado com a elite e os trabalhadores simplesmente 
teriam que executar as atividades, sem maiores explicações. Exigir de 
seus patrões, inclusive procurando descobrir os interesses e entender 

as regras que eram impostas, era considerado ato de insubordinação 
ou, melhor dizendo, saber mais do que o necessário era um perigo 
porque o conhecimento renovava as ideias.   

Para a continuidade da sobrevivência, a educação não estava 
em primeiro plano porque a necessidade do trabalhador era o seu 
sustento e o da família, o que gerava uma situação semelhante com 
os seus descendentes, continuando em estado de dependência 
financeira e cultural por muito tempo.  

Foi convidado a trabalhar na Universidade de Harvard, mas a 
paixão de Paulo Freire pelo povo levou a não estender por muito 
tempo o trabalho, durando apenas seis meses. Como não estava 

interessado em títulos, aceitou o trabalho no Conselho das Igrejas, 
com a certeza de que sua contribuição seria mais valiosa na busca 
de conscientização e politização de um povo, através da alfabetização 
e pós-alfabetização. Engajado nesse trabalho, aceita o convite da 

República da Guiné-Bissau para alfabetizar os adultos e, além disso, 
como ele mesmo disse, em solo africano se sentia em casa. 

O Livro, Cartas à Guiné-Bissau: Bissau – registros de uma 
experiência em processo é uma coletânea de cartas, escritas por 
Paulo Freire nos anos de 1975 e 1976, para Mario Cabral, Comissário 
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de Educação e à equipe que coordenou os trabalhos de alfabetização 
(Camaradas Mônica, Edna, Alvarenga, Paulo e José) na Guiné-

Bissau. Residente em Genebra, Paulo Freire aceitou o convite para 
colaborar com os educadores nacionais no programa de 
alfabetização de adultos e entre as visitas à República eram enviadas 
cartas-relatórios com o propósito de acompanhar o programa. Sem 

possibilidade de estar sempre presente na Guiné-Bissau, mas com 
disponibilidade de contribuir com o seu processo de recriação, Paulo 
Freire confirma através da carta, de abril de 1975, que a colaboração 
da equipe do Instituto de Ação Cultural – IDAC e do Departamento 
de Educação Mundial das Igrejas é uma:  

 
[...] opção política, à qual procuramos ser fieis – a de que nada 
teremos a ensinar aí se não formos capazes de aprender de e com 

vocês. Por isso mesmo é que iremos a Guiné-Bissau como 
camarada, como militantes, curiosa e humildemente, e não como 

uma missão de técnicos estrangeiros que se julgasse possuidora da 
verdade e que levasse consigo, um relatório de sua visita, quando 
não escrito, já elaborado em suas linhas gerais, com receitas e 

prescrições sobre o que fazer e como (FREIRE, 1978,  p. 93).  
 

Com essas palavras, Paulo Freire ratifica que o trabalho a ser 
realizado na Guiné-Bissau não será copiado das experiências 

anteriores que tivera em outros países, apesar de estabelecer o 
diálogo com o povo em todos os países, pois esclarece que o 
conhecimento é renovador e isto acontece através do contato. Então, 
ser partícipe da sociedade e entender as dificuldades e os problemas 

fazia parte do seu método. Características do educador brasileiro 
que perpassou por todo o tempo, desde 1947, quando Diretor do 
Setor de Educação do SESI/Recife, conheceu a realidade dos 
trabalhadores e descobriu que para ensinar, primeiro tem que 
aprender, para depois ensinar e continuar a aprender.  

Já na África escreve Cartas a Guiné-Bissau, onde o próprio 
título do livro esclarece que são registros de uma experiência em 
processo, o que podemos significativamente entender, pois se trata de 
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seres humanos que ao longo de sua história vão se transformando e 
se redescobrindo. Nessa história, os seres inacabados são africanos da 

Guiné Bissau e Cabo Verde que ficaram subjugados ao poder da 
metrópole Portugal, sendo aculturados e aos poucos perdendo a 
identidade nacional. Não muito diferente da situação do Brasil 
Colônia, que ficou sob a dependência político-social-educacional da 

Metrópole que, até hoje, tentamos nos desvencilhar das influências da 
elite europeia, principalmente no que se refere à educação. Sob o 
domínio da elite por muito tempo, a sociedade não mudou, mantendo 
táticas de inferiorizar os oprimidos e a diferença entre os dominantes 
e dominados. Isto significa que para a elite é mais vantagem manter 
as diferenças de classes para que o poder na sociedade perdure.  

O livro revela a experiência em andamento de Paulo Freire e 

equipe na Guiné-Bissau no campo da alfabetização de adultos logo 
após a expulsão do colonizador português. Mesmo sem ter 
conhecido Amílcar Cabral pessoalmente, mas sabendo o significado 
da luta do povo da Guiné-Bissau, inclusive a sua consciência política, 
Paulo Freire teve a colaboração dos militantes e educadores 
nacionais para o Projeto, a partir do contato com a realidade local. 
As cartas registram a preocupação de Freire em sempre ouvir o 
outro, pois a educação que fora dada às crianças e jovens, enquanto 
uma colônia de Portugal, foi a de incutir que eles eram seres 
inferiores, tratando-se ser africano e de cor negra e deixando bem 
claro que os superiores eram os homens brancos. Então, havia a 
necessidade de resgatar a autoestima deste povo e para isto, em 

primeiro lugar, a “reafricanização das mentalidades” (FREIRE, 1978, 
p. 20) era bastante necessária, porque não dizer, essencial para um 
processo de conscientização. 

Como eram cartas sobre os acontecimentos que ora 

aconteciam, notamos a espontaneidade na escrita do autor, inclusive 
com opiniões sobre o desenvolvimento do projeto de alfabetização 
de adultos que estava sendo realizado na Guiné-Bissau, além dos 
desafios propostos pela situação dos analfabetos guineenses em 
contrapartida com a educação elitista que tinha sido desenvolvida 
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pelos colonizadores, para os poucos nacionais que pertenciam a uma 
elite e pudessem dar continuidade aos pensamentos do colonizador 

português.  
O pensamento do autor não mudou com o exílio. Homem do 

terceiro mundo, nordestino e educador comprometido, sempre 
tinha na educação uma perspectiva libertadora, escrevendo nas 

cartas seus pensamentos e ideias que pudessem ajudar o povo da 
Guiné-Bissau a reconquistar a sua cultura e a reconstruir o seu país. 
Foi o que tentou realizar no Brasil, na década de 60, mas foi mal 
interpretado pelos militares. 

Assim, através de palavras simples e a espontaneidade nas 
colocações, o autor manteve esse estilo em todas as 
correspondências. Assume sempre o lado de educador militante e 

não o de técnico intelectual que sempre apresenta ideias já prontas, 
sem a participação dos seus pares. 

 
2. Sobre a África 
 

Alguns pesquisadores relatam que não se sabe ao certo a 
origem e o significado da palavra África. Existem várias versões para 
a origem deste nome e de acordo com Juvenal Carvalho (2012), 
“pode ter origem no nome de um povo berbere, os Afrig, que viviam 
ao sul de Cartago” (CARVALHO, 2012, p.20). Ainda relata que a 
África “é uma porção de terra que já recebeu muitos nomes. Núbia, 
Sudão, Guiné, Líbia, Senegâmbia são palavras que, em algum 

momento foram usadas para se referir ao que hoje chamamos de 
África” (CARVALHO, 2012, p. 21). 

Com a chegada dos negros da Guiné, como eram inicialmente 
chamados os escravizados no Brasil, os Minas, Angolas, Cabindas, 

entre outros, passaram a ter uma nova identidade, devido à 
experiência comum do regime escravista, vivido nas terras além-
mar. Mesmo tendo origem de lugares diferentes, com suas tradições 
e culturas, foram identificados como africanos, ou seja, pessoas que 
vieram da África. 
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A África tinha centenas de grupos étnicos com sua própria 
língua e cultura e com a invasão colonial europeia, tudo foi reduzido 

a poucas dezenas. Existiam sociedades africanas que nunca se 
organizaram em estruturas políticas com tamanho grau de 
complexidade, entretanto o Egito, Etiópia, Benin, Oyó, entre outros, 
apresentavam estruturas organizadas, com muito poder econômico, 

político e militar.  
A África é um continente muito rico e apresenta uma 

diversidade étnica, cultural, social e política. Com suas riquezas 
minerais, o continente não passou despercebido para os europeus 
que, no interesse de suas riquezas, invadiu e dominou o continente 
africano, impondo a escravidão e o racismo baseado na 
“superioridade” branca, com a exploração do homem pelo homem. 

Através da exploração econômica e o domínio político do 
continente, os europeus ocuparam o território, dominando as 
regiões e explorando as suas riquezas e sua mão de obra. Na Angola, 
petróleo, diamantes e ferro. Na África do Sul, ouro, carvão, 
manganês e uranio. Na Guiné, bauxita, além do cobalto e cobre 
existente na Zâmbia e petróleo na Líbia, Egito, Nigéria e Sudão.  

O processo de ocupação territorial no vasto continente 
começou no século XV até metade do século XX. No início do Século 
XX, 90% do território africano estavam sob o domínio dos europeus. 
Os ingleses se apoderaram da África Ocidental, África Oriental e a 
África do Sul; os franceses dominaram a África do Norte; os alemães 
conquistaram as regiões correspondentes aos atuais Camarões, Togo, 

Ruanda, Tanzânia e Namíbia; os italianos conquistaram a Líbia, 
Eritréia e parte da Somália e os portugueses conservaram Cabo 
Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Angola e Moçambique. 
Apenas a Etiópia e a Libéria conseguiram manter a independência.  

Essas regiões africanas foram divididas de forma arbitrária e 
desrespeitosa, unindo tribos rivais e separando tribos aliadas, o que 
gerou conflitos entre os povos que não aceitaram pacificamente, 
passando a lutar pela sua cultura e sua história.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Tom%C3%A9_e_Pr%C3%ADncipe
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guin%C3%A9-Bissau
http://pt.wikipedia.org/wiki/Angola
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mo%C3%A7ambique
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Mantendo os pretextos de superioridade da raça branca, a 
justificativa dos invasores portugueses era levar aos povos africanos 

a civilização, pois eram considerados povos fracos, ignorantes, feios 
e com pouca inteligência. Assim, após muitos séculos de exploração 
comercial, tráficos e invasão colonial, influenciando na educação, 
nos costumes, nas ideias e nos valores deixaram sua herança, ou 

melhor, os problemas pós-coloniais. 
O mapa africano foi modificado com a invasão colonial, 

reduzindo bastante o número de países. Mesmo com a expulsão dos 
invasores, a nova divisão política permaneceu e a economia 
continuou subordinada ao mercado ocidental. Ainda registrou-se a 
manutenção das línguas do invasor, instrumento de dominação, de 
imposição de costumes e ideias.   

 
3. Guiné-Bissau 

 
Guiné-Bissau, chamada de Guiné Portuguesa entre os anos de 

1446 e 1974, era uma colônia portuguesa do Continente Africano. 
Bissau, desde 1700, passou a ser sua capital. Com a reforma do 
sistema colonial, em 1951, todas as colônias portuguesas – Angola, 
Guiné, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Macau, 
Estado Português da Índia e Timor – passaram a chamar províncias 
ultramarinas. Com a independência da província ultramarina da 
Guiné, reconhecida por Portugal em 10 de setembro de 1974, seu 
nome foi alterado para República da Guiné-Bissau. 

Guiné-Bissau - Localizada na Costa Ocidental da África, 
estendendo-se, no litoral, desde o Cabo Roxo até a Ponta Cagete, tem 
fronteira a norte com o Senegal, a leste e sudeste com a República 
da Guiné e a sul e oeste com o Oceano Atlântico.  

A colônia Bissau passou mais de três séculos sob o domínio da 
metrópole, sendo a primeira colônia na África a ter sua 
independência reconhecida por Portugal em setembro de 1974, 
constituindo-se na República da Guiné-Bissau.  
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A conquista da independência nas colônias britânicas e 
francesas da África Ocidental foi pacífica com a realização de mesas-

redondas e debates entre os partidos. A luta da colônia de Guiné-
Bissau e de Cabo Verde se deu com violência, além de ter sido longa, 
pois Portugal mantinha uma política em preservar a integridade do 
seu império. Considerava as colônias Moçambique, Angola e Guiné 

como províncias portuguesas de além-mar, que estavam sob o seu 
domínio desde 1930 e se encontravam no estado de atraso em relação 
aos países vizinhos da África Ocidental porque dependiam de uma 
metrópole subdesenvolvida. Mantinham, ainda, uma economia de 
tráfico dominada por monopólio e não tinham linha férrea ou estrada. 
Em Cabo Verde, por ser superpovoada, a população periodicamente 
passava fome e era recrutada para as outras colônias da África.  

Na luta contra a metrópole colonialista com o propósito de 
reivindicar, entre outros pontos, a abolição do trabalho forçado, a 
discriminação racial e a concessão de direitos políticos, o intelectual 
e militante Amílcar Cabral, em 1956, funda o Partido Africano para 
a Independência da Guiné e Cabo Verde – PAIGC, juntamente com 
seu irmão Luís de Almeida Cabral, Fernando Torres, Júlio de 
Andrade e Elisée Turpin. A princípio, o Partido foi criado para 
reivindicar pacificamente o anticolonialismo, mas abandonou esses 
métodos em favor da luta armada, concebendo novos métodos e um 
programa político com o objetivo de conquistar a confiança das 
massas camponesas para lutar em favor da independência do país. 
Os líderes do PAIGC, perseguidos pelo Governador português da 

Guiné-Bissau, foram aquartelados em Conacri, cidade em que foi 
estabelecida clandestinamente uma delegação do Partido.  

A luta armada inicia em 1963 com o ataque ao quartel de Tite, 
no sul da Guiné, se intensificando em 1973, data em que é proclamada 

unilateralmente a independência da Guiné-Bissau. Sempre 
empenhado na expulsão do colonizador português, o povo da Guiné-
Bissau e Cabo Verde tinha o comando de Amílcar Cabral, que dizia:  
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Lembrai-vos sempre que as pessoas não combatem por ideias, para 

que germinem no espírito de seja lá quem for. Eles combatem por 
vantagens materiais, para melhor e em paz viverem, para sentirem 
evoluir as suas condições de vida, para assegurar o porvir das suas 

crianças (HISTÓRIA GERAL DA ÁFRICA. Vol. VIII, 2010, p. 220). 
 

Os militantes do PAIGC em sua maioria eram jovens com 

idade inferior a 25 anos e com educação e organização ensinavam 
aos habitantes das colônias portuguesas, analfabetos em sua 
maioria, que trabalhando e combatendo era a maneira de eliminar 
as dificuldades locais. Estratégia utilizada para libertar as zonas e 
aplicar a política de libertação, expulsando todos os funcionários e 
comerciantes coloniais, abolindo os impostos e direitos coloniais, 
entre outras ações, desenvolvendo um trabalho político que pudesse 

impedir o retorno dos portugueses.    
Com as primeiras zonas da Guiné libertadas, o PAIGC iniciou 

uma educação militante. Criou escolas autônomas, estabelecendo 
um ensino alternativo, cujas primeiras lições eram reconhecer a 
presença do agressor. Mesmo uma população analfabeta, o Partido 
foi superando as dificuldades, possibilitando uma organização 
política e militar bem integrada. 

Com o assassinato de Amílcar Cabral em 20 de janeiro de 
1973, é nomeado o primeiro presidente, seu irmão Luís de Almeida 
Cabral, com o objetivo de reconstruir o país, pois os invasores em 
25 de abril foram derrotados política e militarmente e tiveram de 
abandonar Guiné-Bissau com um legado de problemas do “esforço 

civilizatório” do colonialismo, como diz Paulo Freire. 
A “província de ultramar” como era chamada Guiné-Bissau 

pelos colonialistas portugueses, foi muito explorada desde a 
dominação colonial, alterando as suas relações de produção que 

durante o período pré-colonial eram fundadas basicamente na 
agricultura, existindo também a pesca, a caça e a atividade pastoril. 
Além de atividades artesanais, como a confecção de instrumentos 
rudimentares como flecha, lança, potes etc. Mas não havia 



Emanoel Luís Roque Soares; Maria Aparecida Lima Silva | 133 
 

desnutrição, pois a produção agrícola era multicultural e propiciava 
uma alimentação diversificada. 

Durante a revolução industrial, os colonizadores iniciaram a 
exploração dos recursos minerais e agrícolas, existentes no 
Continente Africano, possibilitando o abastecimento das cidades 
europeias. Para prosseguir com a exploração, aculturavam os homens 

não civilizados, conforme diziam os colonizadores, através da igreja 
que transmitiam a cultura nos moldes da civilização europeia.  

No período pré-colonial, a educação dos guineenses consistia 
em aquisição de certos conhecimentos e normas de comportamentos 
transmitidos pelos mais velhos, inexistindo o ensino formalizado. 

A cultura oral dos guineenses foi sobreposta pela cultura 
europeia, com a formalização do ensino, através das instituições, que 

tinham o propósito de despersonalizar e desafricanizar as populações 
subjugadas. As tradições eram consideradas manifestações selvagens, 
assim como o crioulo, língua veicular do povo, foi proibido nas 
escolas. O ensino era realizado na língua oficial que era o português. 

A educação de adultos tendo como referência o educador Paulo 
Freire atinge um patamar maior do que simplesmente a alfabetização, 
pois as suas reflexões levam a outras leituras, contribuindo para o 
conhecimento dos múltiplos enfoques abordados pelo autor, como 
identidade, alteridade, conscientização, diálogo, interdisciplinaridade, 
transdisciplinaridade, e etc. Paulo Freire sempre enfatiza o diálogo 
entre educador e educando e explica que esta prática põe o educador 
numa posição de quem não sabe tudo, reconhecendo que o educando 

é portador de um saber. Como exemplo de sua vivência com os 
oprimidos, aprendemos que a relação teoria x prática deve estar 
presente na educação da sociedade contemporânea, não só entre as 
mesmas classes sociais como em classes diferentes. Filosofia seguida 

pelos educadores militantes que trabalhavam no projeto de 
alfabetização e pós-alfabetização na Guiné-Bissau.  

No Brasil, sociedade capitalista, os jovens e adultos de origem 
popular que têm descendência africana ainda lutam para superar as 
dificuldades durante a trajetória estudantil, herança colonialista em 
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que por um longo período ficaram submissos ao europeu, aculturados 
pelos brancos, perdendo a identidade e a dignidade. As pesquisas 

sobre a história do continente africano, mais precisamente a Guiné-
Bissau, local em que os africanos foram educandos de Paulo Freire, 
retratam situações semelhantes de discriminação em relação aos 
oprimidos, negros e pobres, com características específicas, a exemplo 

do cabelo encaracolado e o nariz avantajado etc. Recentemente, no 
Brasil, as lutas dos movimentos sociais amenizam a situação dos 
excluídos e já há legislações específicas para os afrodescendentes e 
indígenas, com o objetivo de reparar os erros cometidos pela 
sociedade dominante, além de garantir aos excluídos a serem 
“sujeitos” de sua própria história. Nesse aspecto, precisamos entender 
que o povo negro não teve nenhuma oportunidade de expressão e 

pensamento e como herança, ainda a discriminação perdura em 
muitos locais, a começar pela escola.  

A Lei 10.639/2003, sancionada pelo Governo Brasileiro, 
introduzindo o ensino da história e culturas da África, mostra que o 
Brasil está mudando. A luta contra o racismo e o respeito à 
diversidade mostra possibilidades de pôr fim as injustiças sociais e 
as diversas discriminações.  

Com o ensino da história da África no Brasil ocorre uma 
articulação com o Continente Africano, através de uma vinculação 
cultural e política. “A compreensão da história das sociedades 
africanas e a dos povos afrodescendentes permite maiores 
possibilidades de articulação internacional do Estado brasileiro”, 

conforme MOORE (2008, p. 132). 
Recentemente, foi sancionada pela Presidência da República, 

a Lei 12.711/2012 (Lei das Cotas), criticada por uns, mas aceita por 
aqueles que têm responsabilidade e consciência de que para se 

conseguir uma sociedade mais justa é necessário não haver 
oprimidos e que não haja privilégios de classe. É importante a 
igualdade entre os homens e mulheres e a principal arma para a 
conscientização é a educação. 
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A conscientização e politização do povo negro africano através 
da educação foi a luta que Paulo Freire travou, porque acreditava na 

possibilidade de participação dos oprimidos na sociedade, mas na 
prática a democracia da sociedade se refletia e ainda reflete no poder 
das classes sociais. Na Guiné-Bissau, Paulo Freire preocupava-se com 
as ideias dos nacionalistas que defendiam o ensino dos guineenses na 

língua dos colonizadores – o português. Na carta que Mário Cabral 
(1996) escreveu a Paulo Freire, quase dez anos depois, revela que “não 
fora a inexistência da codificação do dialeto português na África e o 
desconhecimento absoluto do português no meio rural estou certo, 
teríamos tido um grande sucesso, tal era a disponibilidade política e a 
receptividade popular”. (CABRAL, 1996 apud GADOTTI, 1996, p. 136). 

O ensino da língua era motivo de discussões de Paulo Freire 

com a equipe de educadores nacionais, que seguindo o pensamento 
de Amílcar Cabral concordavam que o ensino deveria ser em 
português. Para Freire, alfabetizar os guineenses na sua própria 
língua era conscientizar os guineenses para o reconhecimento da 
própria identidade, mas respeitando os motivos dos educadores 
nacionais, os guineenses foram alfabetizados na língua portuguesa. 
A escolha do ensino da língua para a alfabetização dos guineenses 
mostra que as discussões foram embasadas na ideologia dos 
guineenses. Entre a língua crioula e o português do colonizador, foi 
decidido pelo PAIGC que a língua da campanha de alfabetização 
seria o português, mudando a decisão inicial de Paulo Freire que 
como estrangeiro não pôde impor a proposta na realidade da Guiné-

Bissau e nas necessidades determinadas pelos líderes políticos.  O 
próprio Freire admite que fosse impossível conduzir a campanha de 
alfabetização, atribuindo à escolha do português como língua para 
alfabetizar o povo guineense.  

Enfim, apesar de não obter sucesso na campanha de 
alfabetização, o livro de Paulo Freire faz pensar nas perspectivas da 
educação para os povos oprimidos, que não é simplesmente 
aprender a ler e escrever, é ir além, é tornar-se uma pessoa 
politizada e consciente dos seus direitos e deveres como cidadão. É 
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olhar para o outro e saber que a construção de uma sociedade 
democrática é constante e com a participação de todos. Infelizmente, 

somente os educandos e educadores das classes mais baixas é que se 
conscientizam de que as atitudes coletivas reforçam e constroem 
uma sociedade igualitária.   

Mais um livro que faz parte da obra de Paulo Freire e nos faz 

refletir: se os excluídos não lutarem por direito a educação 
continuarão a serem humilhados, discriminados e excluídos pelas 
classes mais abastadas, sem possibilidades de pensar e agir, apenas 
obedecer.  
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A filosofia e seu ensino: 
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Introdução  
 

A proposta que vislumbrada este artigo é apresentar a 
reflexão de Sílvio Gallo (2007), acerca do ensino de filosofia no nível 
médio. Trata-se de um oportuno debate sobre as condições que 
legitimariam o lugar e a necessidade do saber alhures citado na vida 
escolar nacional. Ressalta-se, a priori, que o contexto hodierno de 
reforma do ensino médio traz a baila vários questionamentos sobre 
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“a razão de ser” da filosofia como disciplina curricular ou como tema 
transversal a ser diluído nas outras áreas.  

Gallo (2007) viabiliza um diálogo fértil sobre elementos 
epistemológicos e pedagógicos relacionados ao ensino de filosofia. 
Torna evidente que se trata de um saber de mais de dois mil e 
quinhentos anos de história, marcado por caracteres fundamentais. 

Logo, urge considerar o processo histórico e o modo peculiar de 
construção do saber filosófico.  

O texto em curso seguirá um roteiro teórico que contemplará 
primeiramente o debate sobre a filosofia no ensino médio. Neste 
ínterim, haverá a exposição de elementos preambulares sobre a 
relação intrínseca entre o ensino de filosofia e o ato de filosofar. 
Pretende-se também mostrar um pouco das questões históricas do 

Brasil que incidem no espaço que a filosofia terá no currículo.  Ainda 
no viés da delimitação do referencial a ser explorado, a pesquisa 
abrirá um diálogo fértil quanto às especificidades da filosofia. Tem-
se o intuito de evidenciar o espaço da sala de aula como alternativa 
pedagógica para criação de conceitos. Deve-se deixar evidente o 
parentesco do filósofo com os conceitos.  

Por fim, o artigo vai tematizar a dimensão da transversalidade 
da filosofia. Gallo (2007) identifica elementos interessantes para 
questionar a visão de transversalidade que geralmente aparece nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais. Portanto, contempla-se uma via 
de reflexão bastante interessante para fundamentar a problemática 
da permanência da filosofia no nível médio. Considerando que a 

pesquisa surge como atividade da disciplina de Filosofia do Ensino 
de Filosofia do mestrado profissional em Filosofia, percebe-se o 
quanto esse ingrediente curricular atendeu as expectativas dos 
discentes. Justifica-se não somente pela riqueza teórica 

disponibilizada aos mestrandos, mas pelo contexto contemporâneo 
brasileiro de incerteza quanto à efetivação do ensino de filosofia.  
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A filosofia no ensino médio  
 

Considerando a perspectiva de reflexão elaborada por Sílvio 
Gallo (2007), sobre a filosofia e seu ensino, torna-se mister ressaltar 
que trata-se de um saber de longa história, mais de dois mil e 
quinhentos anos, caracterizado, dentre outros elementos, por duas 

dimensões, a saber: vitalidade e história. Decorre do pressuposto em 
destaque, algumas advertências que podem ser consideradas na 
articulação pedagógica docente.  

A primeira faz referência ao fato de que ensinar filosofia é 
também ensinar o ato, o processo de filosofar. Não se trata, 
portanto, apenas da organização de um conjunto de conteúdos a 
serem transmitidos. Urge mediar à construção de uma postura 

filosófica, possibilitar o surgimento constante de novos filósofos. 
Esta advertência de Gallo (2007) é recorrente entre os teóricos que 
tratam do ensino de filosofia. Aparece frequentemente a tensão 
entre o filosofar e o conteúdo da filosofia. Ressalta-se neste ínterim, 
corroborando com o debate posto, as inferências de Savater (2000), 
que assim se coloca diante da questão:  

A dificuldade de ensinar filosofia é que esta disciplina consiste 
mais numa atitude intelectual do que num conjunto bem 
estabelecido de conhecimentos, cada um dos quais poderia ser 
separado sem diminuição de sua força assertiva do nome do seu 
descobridor. Por isso, a via pedagógica mais evidente, quase 
irremediável, passa pelo estudo de cada uma das grandes figuras do 

Tarô Filosófico (como quem diz, os seus Arcanos Maiores), pois a 
comemoração de tais exemplos da filosofia em marcha – quando 
bem feita – é o mais estimulante para o aluno terreno e mais seguro 
para o professor (...) A recomendação de Kantiana de que não se 

deve ensinar filosofia mas sim o filosofar condensa num lema a 
dificuldade, mas não a resolve. O distintivo do filósofo não é arengar 
às massas nem sequer doutrinar grupos de estudo, mas comunicar 
o individualmente pensado a um interlocutor também único e 
irrepetível. 
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A segunda advertência é quanto ao fato de que o ensino de 
filosofia não deve deixar de contemplar a história da filosofia. Assim, 

os estudantes aprenderão a olhar até com certa gratidão a herança 
intelectual deixada pela tradição. Desfaz-se o equívoco de imaginar 
que o ato de filosofar é começar originalmente do “nada”, de “lugar 
nenhum”. Trata-se de revisitar o terreno fértil da memória filosófica 

já construída para lançar outros olhares sobre a realidade. Ainda em 
diálogo com Savater (2000), tem-se considerações contundentes 
quanto a ineficácia de ignorar a história da filosofia no ato de 
filosofar.  

A atividade filosófica atual prolonga uma tradição cuja própria 
memória já é uma parte importante do âmbito da sua reflexão. Seria 
não simplesmente pretensioso, mas sobretudo ridículo e ineficaz 

tentar filosofar sobre qualquer tema, esquecendo ou desdenhando a 
constância do já pensado sobre ele ou do pensado que pode 
relacionar-se com ele (...) A recordação dos filósofos é o que hoje nos 
legitima para filosofar. (p.29-30).  

A terceira advertência faz menção ao ideário de que se precisa 
do mestre e da tradição para iniciar o processo de filosofar, mas não 
é possível negligenciar a  dimensão da criatividade.  A continuidade 
da aventura filosófica no cotidiano depende, em algum grau, da 
ocasião em que se “mata” o mestre e a tradição. Surge enquanto 
expressão de emancipação e criatividade, uma nova leitura filosófica 
da realidade. Gallo (2007) destaca que o ensino de filosofia corre o 
risco de cair em dois “cantos de sereia”. O primeiro seria o 

“conteudismo”, quando se restringiria a uma mera transmissão de 
um conjunto de conteúdos, via de regra, exclusivamente a história. 
A segunda situação seria tratar o ensino de filosofia como algo 
circunscrito a construção de competências e habilidades. Assim 

tratado, a filosofia não teria especificidade, podendo ser diluída 
entre outras áreas de conhecimento.  

Nos percursos de superação dos riscos alhures citados, Gallo 
faz referência a uma obra de Savater (2001, p.209-210), 
especificamente “As Perguntas da Vida”, enfatizando que o 
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professor de filosofia precisa admitir alguns pressupostos: o 
primeiro é que não existe “a” filosofia, mas “as” filosofias e o 

filosofar; o segundo é que a filosofia revela-se como importante não 
pelos grandes filósofos que se ocuparam dela, mas pelas questões 
suscitadas em cada teoria como algo fundamental para vida 
humana, racional, civilizada; o terceiro é que os grandes filósofos 

disseram absurdos notórios e cometeram erros graves, isto é, surge 
a necessidade de elogio ao risco no processo filosófico; o quarto é 
que aprender a perguntar bem, pressupõe a desconfiança quanto a 
respostas taxativas.  

 
Todavia, um questionamento comumente feito na história do 
ensino de filosofia no Brasil no nível médio, é quanto ao “por que” 

ou “para que” garantir este saber na formação curricular. Podem-
se vislumbrar algumas alternativas de respostas diante desta 

questão. Olhando sumariamente para o contexto histórico do 
Brasil, pode-se inferir que desde o início da colonização o ensino 
de filosofia ocupou um espaço maior ou menor, a depender da 

orientação política e do modelo educativo. Um marco inicial na 
realidade brasileira é a contribuição dos jesuítas.  

 

O ensino da filosofia quase sempre esteve presente nos 
currículos dos cursos secundários brasileiros, tendo início com o 
curso de Filosofia e Ciências, também chamado de Curso de Artes. 
Nesse curso, os jesuítas limitavam-se ao ensino da filosofia 
escolástica, com base no estudo de textos de Santo Tomás de Aquino 
e Aristóteles. (GHEDIN, 2002, p. 210). A formação nos colégios 

jesuítas contemplava, dentre outros aspectos, o ideal de formar 
pessoas letradas, eruditas católicas. Ainda segundo Ghedin (2002), 
a filosofia tornou-se disciplina obrigatória no ensino secundário 
público e particular, quando em 1827 criou-se o curso de Direito de 
São Paulo e Olinda. A filosofia seria pré-requisito para ingresso no 

ensino superior. O mesmo referencial teórico deixa evidente que a 
visão tomista é majoritária até 1850, quando o ensino passa a 
receber outras influências como ecletismo, evolucionismo e 
positivismo.  
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Outra característica que merece atenção quanto ao ensino de 
filosofia, principalmente ao longo do século XIX, era a ausência das 

raízes culturais, do olhar filosófico a partir das condições sociais 
inerentes ao país. Quanto à dimensão pedagógica, prevalece o viés 
enciclopedista. Segundo Ghedin (2002), já no início do século XX, 
com a Reforma Carlos Maximiliano, a filosofia, pela primeira vez, foi 

afastada do curso regular de nível secundário, passando a figurar 
como disciplina facultativa. Destaca-se que a partir deste recorte 
histórico contempla-se a trajetória de inconstância quanto à 
permanência no currículo do nível médio. Não é intenção de o artigo 
abordar nos pormenores cada momento de saída e retorno da 
filosofia, mas evidenciar que esta é uma das razões pelas quais se 
questiona sua “razão de ser” no ensino médio.  

Para Gallo (2007) geralmente utiliza-se alguns argumentos 
que seriam um tanto que insuficientes para legitimar o lugar da 
filosofia no nível médio. Alega-se a condição de criticidade e 
interlocução com as outras disciplinas. No primeiro caso, o perigo é 
atribuir tal papel exclusivamente a filosofia, algo que a mesma não 
daria conta. No segundo, evidencia-se o risco de negação da 
especificidade do saber filosófico. Outro argumento ligado 
diretamente à década de 1990 é quanto à filosofia como algo 
necessário para o exercício da cidadania. Tem-se o risco de 
instrumentalizar a filosofia, quando a tradição nos apresenta um 
saber como fim nele mesmo.  

O caminho escolhido por Sílvio Gallo para justificar a filosofia 

no ensino médio faz alusão à obra “O que é filosofia? ” de Gilles 
Deleuze e Félix Guatarri ao enfatizarem as três potências do 
pensamento. Para os autores a pouco citados, do mergulho no caos 
o artista traz perceptos e afectos; o cientista traz funções; o filósofo 

traz conceitos. Portanto, no campo da criação de conceitos ter-se-ia 
um horizonte para a filosofia no ensino médio.  
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A especificidade do saber filosófico  
 

A pergunta sobre a especificidade da filosofia envolve uma 
ampla e diversificada literatura. Várias abordagens trazem à baila a 
condição de gestação da consciência crítica e do processo 
emancipatório do ser humano. Todavia, o itinerário intelectual aqui 

abordado terá como referencial teórico, a reflexão articulada por 
Sílvio Gallo (2007).  

Em linhas gerais defende-se três grandes características da 
filosofia, a saber: pensamento conceitual; caráter dialógico; crítica 
radical. Todavia, reconhece-se que é possível encontrar a 
dialogicidade e criticidade em outras áreas de conhecimento. 
Decorre que o marco fundamental a diferenciar a filosofia de outros 

campos, seria o trabalho com conceitos. Mas, torna-se relevante 
compreender em que consiste o conceito e que relação mantém com 
o filósofo. Assim, o conceito não deve ser procurado, pois não está 
aí para ser encontrado. O conceito não é uma “entidade metafísica” 
ou um “ operador lógico” ou uma “representação mental”. O 
conceito é um dispositivo, uma ferramenta, algo que é inventado, 
criado, produzido, a partir das condições dadas, e que opera no 
âmbito mesmo dessas condições. O conceito é um dispositivo que 
faz pensar, que permite, de novo, pensar. O que significa dizer que 
o conceito não indica, não aponta uma suposta verdade, o que 
paralisaria o pensamento; ao contrário, o conceito é justamente 
aquilo que nos põe a pensar. Se o conceito é produto, ele é também 

produtor: produtor de novos pensamentos, produtor de novos 
conceitos; e, sobretudo, produtor de acontecimentos, na medida em 
que é o conceito que recorta o acontecimento, que o torna possível 
(GALLO, 2003, p.51-52). 

Pressupondo o ambiente da sala de aula como o espaço da 
mediação do processo de criação de conceitos, Gallo (2007), 
apresenta uma proposta didática para efetivação da atividade 
especifica da filosofia. A trajetória implicaria quatro etapas que será 
identificada à guisa de síntese.  
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A primeira é a sensibilização. Neste momento, o docente deve 
gerar empatia com o tema que será trabalhado com os estudantes. 

Trata-se da condição de possibilitar afeto. Para iniciar a criação de 
conceitos é necessário que o problema seja realmente algo que os 
estudantes “sintam na pele”. Para tanto, pode-se usar peças 
artísticas, música, poema, filme, desenho animado, história em 

quadrinhos etc. Tem-se o intuito também de ampliar as experiências 
estéticas dos discentes.  

A segunda etapa é a problematização. Trata-se de transformar 
o tema em problema. O estudante seria estimulado a fazer 
perguntas, a questionar, a desenvolver um olhar crítico. Torna-se 
necessário nesta ocasião desconfiar de respostas prontas, taxativas, 
fechadas.  

A terceira é a investigação. Busca-se a solução do problema 
revisando, para tanto, a tradição. Assim, a história da filosofia 
aparece como referência e não como centro do currículo. O 
estudante passa a buscar a tradição de forma interessada, pensando 
como resolver os problemas de seu tempo histórico.  

A quarta etapa é finalmente a conceituação. Gallo (2007) faz 
refletir quanto ao fato de que nesta ocasião recriam-se os conceitos 
encontrados com a finalidade de equacionar o problema. Pode-se 
compreender que o processo de deslocar um conceito do contexto 
em que surgiu para o momento contemporâneo, é criação de 
conceitos. Logo, viabiliza-se aqui uma proposta metodológica 
extremamente aplicável no ensino médio.  

Que fique claro então que a criação (ou recriação) do conceito 
não é uma tarefa impossível: não se cria no vazio, a partir do nada; 
serão os próprios conceitos, colhidos na história da filosofia, ou seus 
elementos próprios, que nos darão a matéria-prima para nossa 

atividade de criação ou recriação a partir de nosso próprio 
problema. (GALLO, 2007, p. 31).  

Portanto, apresenta-se uma possibilidade de leitura daquilo 
que seria específico do ensino de filosofia e como pedagogicamente 
o docente pode articular no chão da sala de aula. A intenção 



Cícero Reginaldo N. Santos; Cleyton G. Carneiro; Jean Carlos D. Formiga | 145 
 

contempla outra “razão de ser” para os questionamentos a respeito 
da necessidade de manutenção da filosofia no currículo do ensino 

médio.  
 
A transversalidade da filosofia  

 

A leitura dos textos filosóficos de Sílvio Gallo (2007) permite 
identificar uma quarta característica da filosofia, a saber: 
transversalidade. O mencionado autor esclarece que a 
transversalidade nasce da própria natureza do conceito. Todavia, o 
conceito tem propriedades que comumente não são compreendidas. 
Para citar esses caracteres fundamentais do conceito, Gallo indica a 
referência de Deleuze e Guattari.  

O conceito não é paradigmático, mas sintagmático; não é 
projetivo, mas conectivo; não é hierárquico, mas vicinal; não é 
referente, mas consistente. É forçoso, daí, que a filosofia, a ciência e 
a arte não se organizem mais como os níveis de uma mesma 
projeção e, mesmo, que não se diferenciem a partir de uma matriz 
comum, mas se coloquem ou se reconstituam imediatamente numa 
independência respectiva, uma divisão do trabalho que suscita entre 
elas relações de conexão (DELEUZE, GUATTARI, 1992, p. 119-120).  

Logo, a transversalidade da filosofia seria algo intrínseco ao 
conceito, como visto acima, sintagmático, conectivo, vicinal, 
consistente. A filosofia estaria constantemente aberta à relação com 
as outras potências do pensamento. Mas é preciso considerar que o 

debate sobre transversalidade implica na construção de um olhar 
crítico sobre a forma como os Parâmetros Curriculares Nacionais da 
educação abordam. Tem-se o viés de que a importância da filosofia 
é tamanha que não poderia ficar restrita a uma disciplina curricular, 

mas seria um tema transversal diluído entre todas as disciplinas. 
Ressalta-se que a visão trabalhada por Gallo pressupõe outro 
entendimento. Destaca-se a relevância de manter a filosofia como 
uma disciplina, superando o risco de que ela se torne algo 
importante apenas no nível dos documentos de educação e não na 
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realidade. Uma via de sustentação desse debate pode ser a 
compreensão de transversalidade de origem francesa.  

É isso que, nas pegadas da filosofia francesa contemporânea, 
denomino transversalidade: o atravessamento mútuo dos campos 
de saberes, que a partir de suas peculiaridades se interpenetram, se 
misturam, se mestiçam, sem, no entanto, perder sua característica 

própria, que só se amplia em meio a essa multiplicidade. 
Singularidade de saberes e multiplicidade de campos. (GALLO, 
2007, p.33).  

Gallo (2007) destaca nesta quarta característica da filosofia 
um caminho interessante para que o docente tenha condições de 
mediar um lugar de justificativa quanto à presença do saber 
filosófico no currículo do nível médio. Trata-se de um argumento 

bastante oportuno, ao se considerar o contexto hodierno brasileiro 
de reforma do ensino médio e de muitas perguntas sobre como a 
filosofia vai figurar na vida escolar.  
 
Considerações Finais  
 

O ensino de filosofia no Brasil é marcado por um movimento 
inconstante quanto à obrigatoriedade ou não da disciplina no 
currículo escolar. Tem-se primeiramente durante o processo de 
colonização a influência exercida pelos jesuítas, viabilizando uma 
filosofia de base aristotélica e tomista. Trata-se de um modelo 
escolar que é praticamente exclusivo até 1850, ocasião em que surge 

a contribuição de outras visões teóricas como ecletismo, 
evolucionismo e positivismo.  

Durante o século XIX percebe-se uma ausência das questões 
culturais, sociais no ensino de filosofia. O modelo de educação 

priorizava a formação do homem letrado, erudito, católico. Investe-
se numa tendência pedagógica enciclopedista. Todavia, a disciplina 
fazia parte obrigatória da formação e preparação para ingresso na 
universidade.  
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A mudança ocorre no século XX, uma vez que a Reforma 
Carlos Maximiliano torna, pela primeira vez, a disciplina de filosofia 

facultativa na vida secundária brasileira. Aqui, articula-se o processo 
de inconstância a que se fez referência anteriormente.  

No entanto, outros elementos precisam ser considerados 
quanto ao debate sobre a filosofia no ensino médio. Pode-se ressaltar 

a necessidade de que se compreenda que ensinar filosofia implica 
fatores como: ensinar filosofia é ensinar o ato, o processo de 
filosofar; ensinar filosofia é ensinar a tradição, a história, fazer 
perceber o contributo generoso dos grandes filósofos; ensinar 
filosofia é também articular espaço de criatividade, fazer brotar 
novos filósofos.  

Coloca-se como desafio evitar um ensino conteudista ou 

reduzido ao desenvolvimento de competências e habilidades. A 
filosofia historicamente é tomada como fim e não como instrumento 
manipulável. Tem-se um saber dialógico, radical, mas com o grande 
diferencial de criação de conceitos. No mundo dos conceitos, a 
filosofia teria sua especificidade.  

O processo pedagógico de criação de conceitos em sala de aula 
pode passar paulatinamente por quatro etapas, a saber: 
sensibilização, problematização, investigação e conceituação. As 
etapas incidem numa condição de fazer ser tocado, “sentir na pele” 
um tema que virou problema. Visita-se a tradição para questionar o 
problema assumido pelo estudante e finalmente chega-se ao nível 
de equacionar o problema, fazendo surgir um novo conceito.  

O conceito é sintagmático, conectivo, vicinal, consistente. 
Disso decorre a condição de transversalidade da filosofia. Portanto, 
o ensino de filosofia não dever ser restrito a um tema transversal, 
diluído em outras áreas. Tem-se a necessidade de uma potência do 

pensamento voltada para o conceito e em diálogo com as potências 
da arte e da ciência.  
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Capítulo 8 
 

Tecendo práticas políticas curriculares 

na escola pública 
 

Allan Rodrigues 1 
 
 
Introdução 

 
Nesse texto procuro fazer um recorte da pesquisa do 

mestrado em educação que teve como premissa trazer questões 
sobre currículo, políticas curriculares, práticas e o dialogo escola-
universidade. O objetivo de compreender a produção 
práticapolítica curricular em um município de periferia do Rio de 
Janeiro. Nos caminhos desenvolvidos e argumentativos procuro 
desenvolver, situando o cenário da pesquisa e os praticapensantes, 
focalizando algumas ferramentas teóricas e metodológicas 
necessárias para pensar a produção dos currículos. Anuncio as 
conversas com os professores como forma substancial para 
pesquisa e os desafios enfrentados para pensar as produções 

curriculares dos cotidianos. 
Desta forma, perceber a produção dos currículos nos 

cotidianos em tempos atuais aproxima-nos da noção de currículos 
produzidos que vem sendo desenvolvida por Alexandra Garcia em 
suas pesquisas e que pressupõe trazer à tona as variadas formas de 

como os saberes e experiências docentes constroem 
práticaspolíticas cotidianas.  

                                                            
1 Mestre em Educação-UERJ. Professor Assistente – CAPUFRJ. Email: allancr@id.uff.br 
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Compreendo que a fundamentação teórica-metodológica 
buscará potencializar os conhecimentos, saberes e valores presentes 

nas escolas. Assim, utilizo as conversas como uma das ferramentas 
no desenvolvimento da pesquisa, ao lado do trabalho realizado 
através de “Rodas de Conversas” com as professoras da rede e 
análise de documentos curriculares disponibilizados pelo município.  

Utilizarei como fonte teórica alguns autores com os quais 
tenho trabalhado em experiências anteriores, nas pesquisas em que 
participei, e que se mostram adequados para pensar as questões 
importantes e os contextos nos quais se colocam os aspectos 
discutidos na pesquisa. 

Nessa direção, considero As Ecologias dos Saberes (SANTOS, 
2010) como aporte teoricopolitico que nos auxilia a pensar: o que é 

o ato de pesquisar com os saberes cotidianos? Que contribuições 
essas perspectivas teóricas política e epistemologicamente 
orientadas na contramão da hegemonia trazem para a compreensão 
dos currículos e para pensar os debates sobre a política curricular? 

O potencial das Ecologias de Saberes como argumentação 
teórico-epistemológica nos sugere que é preciso abrir mão do já 
sabido e enveredar por caminhos que nos ajudem a conhecer melhor 
as práticas e os modos como os sujeitos criam conhecimentos. Pois “a 
ecologia de saberes não concebe os conhecimentos em abstratos, mas 
antes como práticas de conhecimentos que possibilitam ou impedem 
certas intervenções no mundo real” (SANTOS, 2010b, p. 59). 

As reflexões sobre os referenciais, teóricos, políticos nos 

levam para uma discussão necessária sobre o pensamento abissal e 
ecologia dos saberes (SANTOS, 2010). A compreensão sobre os 
processos históricos e culturais que levaram a demarcação desses 
saberes nas formas de operar da modernidade ocidental, 

produzindo exclusões e desigualdades sociais, nos leva a 
problematizar as lógicas hegemônicas na pesquisa e nas ações com 
a formação e com os currículos, 
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[...] A ecologia dos saberes são as vias para enfrentar uma das 

condições de incerteza do nosso tempo: a diversidade infinita da 
experiência humana e o risco que corre de, com os limites de 
conhecimentos de cada saber, se desperdiçar experiência, isto é, de 

se produzir como inexistentes experiências sociais disponíveis 
(sociologia das ausências) ou de se produzir como impossíveis 
experiências sociais emergentes (sociologia das emergências) 

(SANTOS, 2008, p. 33). 
 

O que implica caminhar na direção da diversidade e 
pluralidade epistemológica dos saberes. É nesse sentido que nossas 
direções e lógicas na busca por caminhos metodológicos para pensar 
práticas e pesquisa com os processos de produção de currículos 
necessitam se dar em função de coordenadas políticas-
epistemológicas para a justiça social (GARCIA, 2015). Nas conversas 

que constituem as rodas nas interlocuções, ocorrem em múltiplas 
direções, lançando mão de diferentes perspectivas, saberes e vozes.  

Assim, considerando a metodologia (como?) maneira de 
pesquisar, e que nessa parte muitos incorporam as entrevistas, decido 
por questões políticas, éticas e teóricas a serem discutidas quando 
tratamos da metodologia de uma pesquisa. Tomo as conversas como 
possibilidade metodológica de pesquisar as práticas curriculares. Nas 
palavras de Nilda Alves: “prefiro o termo conversa ao termo 
entrevista, pois o que fazemos em nossos encontros é conversar, tanto 
por decisão metodológica como por que é isto que as professoras 
gostam de fazer quando se encontram” (ALVES, 1998, p. 38) 

Nesse sentido, penso as conversas durante o percurso da 
pesquisa como estratégia metodológica que emerge com os cotidianos 
e, portanto, é nele e através dele que podemos encontrar pistas do 
aprendido, do ensinado e (re) pensar de fato o que significa o processo 

metodológico de uma pesquisa com os cotidianos escolares.  
 

Renunciar à ideia de um método único que nos conduza sempre à 
verdade, e que a garanta, não implica de nenhuma maneira que 

estamos dispostos a desistir da utilização de instrumentos ou 
dispositivos, técnicas e procedimentos. Só implica que não 
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anteporemos o método à experiência, que não cremos que haja um 

só caminho ou um só dispositivo adequado para pensar, explorar, 
inventar... conhecer. (NAJMANOVICH, 2003, p. 34) 

 

Pensando com Denise Najmanovich (2003), não é possível 
sentir e pensar o percurso de uma pesquisa sem a criatividade e a 
multiplicidade que estão nos caminhos dos cotidianos, 
principalmente nas ciências humanas, em que algumas vezes o 
sujeito é o ponto crucial da pesquisa. Como caminhar olhando para 
um único caminho, mesmo que os sentidos dessa travessia nos 
seduzam? Como caminhar sem buscar um sentido de existir e 
pensar com os sujeitos? “Renunciar ao método não implica cair no 
abismo do sem sentido, mas abrir-se a multiplicidade de 
significados” (idem, p. 35). 

Desta forma, utilizar-se-á, sobretudo, da insídia da conversa 
como recurso metodológico essencial ao desenvolvimento do trabalho 
de pesquisa-formação, destacadamente quando esta manifesta a 
própria mundaneidade da atividade docente como cerne de práticas 
de fabulação, tornando legível a força de formas emergentes de 
sociabilidade e de concepção do real na prática curricular. 

É preciso ressaltar que a conversa de uma história e/ou fato 
cotidiano não constitui uma mera descrição da/o mesma/o, 

fazendo-se necessária a incorporação da ideia de que, ao narrar uma 
história, a fazemos como narradores, que entrelaçam e traçam os 
fios e redes apresentados na pesquisa. Como em uma arte de contar 
histórias, é possível narrar a vida cotidiana dentro de sua própria 

vida, sons, cheiros, gostos... (ALVES, 2008). 
A pesquisa teve como ponto inicial 

problematizar/pesquisar/refletir a proposta curricular oficial do 
Município pesquisado e discutir a ideia de os currículos produzidos 
a partir das rodas de conversas. Ainda, a partir da discussão sobre 
a potência dos saberes presentes no cotidiano das práticas 
curriculares e dos processos de formação que ocorrem com a 
produção dessas práticas e dos currículos, pesquisei a contribuição 
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Redes de conversações e experiências para lógicas mais potentes, 
solidárias e emancipatórias no fazer do currículo. O que dizer de 

um currículo escolar quando penso na produção de políticas 
curriculares? O que dizer dos cotidianos e das conversas que estão 
construindo e desconstruindo esses cotidianos quanto ao seu 
aspecto político? Onde entram os saberes docentes e como eles 

implicam na presença e produção política cotidiana instituinte? 
Assim, essa produção do currículo cotidianamente nos 

possibilita perceber que as práticaspolíticas curriculares são 
espaçostempos de disputa nos currículos. Se encontrar nas teorias 
críticas e pós-críticas uma carga densa e profunda do debate 
cultural, social e epistêmico do currículo, hoje já percebo no campo 
do currículo que as discussões que abordam as práticas curriculares 

e os saberes produzem uma outra formar de compreender o 
currículo. Não pretendo fazer uma oposição entre saberes teóricos e 
saberes das práticas, pois compreendemos que a prática e a teoria 
caminham juntas e aparecem juntas nas produções de currículo. 
Parto da compreensão que as práticas e os saberes que as produzem 
vão dando sentidos e presenças ao campo currículo. 

A contribuição de pensar o currículo a partir dos cotidianos 
passa por uma valorização dos conhecimentos dos professores. 
Entendo que estes constroem conhecimentos a partir das 
experiências, dos desafios e das teorias, que chegam como um 
suporte para pensar a escola e o aluno. Ao valorizar a produção do 
currículo nos cotidianos, possibilita encontrar nos saberes docentes 

pistas em que, em muitos cotidianos, mesmo com toda sua 
dificuldade e desafios, se realizam práticas horizontalizadas. 

Acreditamos que para buscarmos compreender os contextos 
locais e os tantos aspectos que concorrem para produzir os 

cenários que se desenham nas escolas em seu dia a dia é 
importante mergulhar nos cotidianos (ALVES, 2008) com todos os 
sentidos, visto que, a pesquisa está apoiada na complexidade de 
juntar processos singulares e coletivos de pensar à educação, o 
currículo, as escolas e as políticas. 



154 | Educação como forma de socialização: Volume 1 
 

Nesse sentido, considero como questões relevantes, como os 
professores tecem suas práticas curriculares e o diálogo que 

estabelecem com as políticas na materialização das alternativas e 
caminhos nas escolas e como estabelecem conexões amplas sobre 
o processo histórico do currículo e político. Destaco assim, como 
questões fundamentais da pesquisar as relações entre os currículos 

instituídos e os currículos produzidos nas escolas, identificando os 
desafios e os diálogos entre professores e secretária de educação.    

Quando proponho refletir sobre produção política local dos 
currículos, torna-se relevante discutir as relações entre as produções 
de conhecimentos e as compreensões de escola, aluno e professor no 
interior dessas produções. Isto porque  

 
O currículo está implicado em relações de poder, o currículo 

transmite visões sociais particulares e interessadas, o currículo 
produz identidades individuais e sociais particulares. O currículo não 
é um elemento transcendente e atemporal – ele tem uma história, 

vinculada a forma especificas e contingentes de organização da 
sociedade e educação (MOREIRA; SILVA, 2006, p. 08). 
 

Na pesquisa, isso significa assumir como questões: que 
currículo está sendo vivenciado em um local que, por exemplo, não 
valoriza o docente? Que tipo de política curricular está sendo 
desenvolvida no município? Sendo o currículo um território em 
disputa (ARROYO, 2011), como os professores se colocam nessas 
disputas com relação à legitimidade dos conhecimentos, saberes e 

repertórios culturais que disputam espaços nos currículos 
desenvolvidos? Além das relações entre currículo e sociedade que 
estão na base das discussões que se ligam a essas questões citadas 
acima, a pesquisa busca entender, principalmente, como os 
currículos predominantes interferem nas produções docentes e 
quais sãos os desafios que estão nessa lógica de organizar o currículo 

e compreender.  
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O cenário da pesquisa: modos de pensarfazer a pesquisa 
 

As pessoas escrevem a partir de uma necessidade de comunicação e 
de comunhão com os outros, para denunciar aquilo que machucava 
e compartilhar o que traz alegria. As pessoas escrevem contra sua 

própria solidão e a solidão dos demais porque supõem que a 
literatura transmite conhecimentos, age sobre a linguagem e a 

conduta de quem a recebe, e nos ajuda a nos conhecermos melhor, 
para nos salvarmos juntos. Em realidade, a gente escreve para as 
pessoas com cuja sorte ou má sorte se sente identificado: os que 

comem mal, os que dormem pouco, os rebeldes e humilhados desta 
terra; que em geral nem sabem ler (GALEANO, 1978,) 
 

O encontro com os professores do Colégio Municipal Hernani 
Faria, escola onde foi realizada a pesquisa, possibilitou um eco das 

vozes docentes e de sentidos que estão implicados no mundo, 
literaturizando, filosofando e narrando a(s) vida(s). Assim criando, 
todos nós (pesquisador-sujeito), praticantes da vida, mapas abertos, 
linhas de fugas (DELEUZE, 1995), táticas e astucias no desafio de 
manter o diálogo com o outro e conosco. Me coloco como um grande 
aprendiz quando escuto os professores, pensando, discordando e 
puxando fios com os autores. Penso que esse é o papel da pesquisa. 
Ir a campo, procurar e registar, observar, mergulhar e distanciar-
me e retornar a mergulhar. Isso é fazer a escola e defendê-la dos 
ataques que tem se proliferado contra ela.  

Percebo, como não poderia ser diferente, que cada professor 
(mesmo eu) olha para o currículo, para a escola marcados por 

nossas experiências, cada um com sua diferença. Mas, nos 
momentos em que estávamos juntos pensando sobre o que pode ser 
uma escola, por exemplo, vivenciamos outras formas de pensar 
diferentes, partindo da contribuição daquela professora que nas 

primeiras conversas não falava nada, mas no terceiro encontro já 
trazia sua experiência. O que de fato aconteceu para que essa 
professora não participasse nos primeiros encontros? E depois? O 
que a mobilizou a contar suas práticas?  
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Foram muitas conversas, muitos aprendizados, coisas que 
aconteceram e que estão por vir. Enfim, o cenário político dessa 

pesquisa é o da partilha das alegrias, medos, conhecimentos e 
saberes que foram sendo tecidos em cada roda de conversa em que 
aprendemos uns com os outros. Mas penso que o que ficou dessa 
pesquisa foi que há esperança quanto a escola pública e a 

possibilidade de pensar as políticas que se criam dentro dos 
cotidianos a partir das práticas curriculares. 

O município da pesquisa pertence a Região Metropolitana do 
Estado do Rio de Janeiro. Sua população é de 1.044.058 habitantes 
em 2016, segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, sendo, atualmente, o segundo município mais populoso 
do estado (atrás apenas da capital), o 16º mais populoso do país 

(incluindo as capitais) e a 3° maior cidade não capital do Brasil. 
A Rede Municipal de Educação possui um total de 84 escolas 

do Ensino Fundamental dos anos iniciais e um total de 25.2002 (ano 
de referência: 2014) alunos matriculados é uma rede bem extensa 
em relação aos municípios. A rede de ensino atualmente contém 
alguns projetos financiados pelo Governo Federal, como Mais 
Educação e Escola-Comunidade, que trabalha na perspectiva 
distorção-série. Além disso, há mais dois programas que são 
parceria da Prefeitura e do Governo Federal: Mais Cultura e 
Atletismo em 22 escolas.  

A Escola Municipal Ernani Farias, está situada no Bairro 
Neves e, no momento, conta com o 1º ao 9º ano do ensino 

fundamental regular e também com a Educação de Jovens e Adultos 
– EJA no turno da noite. A pesquisa faz parte das ações desenvolvidas 
no grupo de pesquisa, que articula pesquisa e extensão através do 
projeto de extensão “intitulado: Café com Currículo”, coordenado 

pela professora Alexandra Garcia. O curso de extensão ocorre uma 
vez por mês na escola e bimestralmente na Faculdade de Formação 
de Professores e tem como princípio orientador as discussões em 

                                                            
2 Fonte: MEC/INEP/ Sinopse Estatística da Educação Básica - 2014 
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torno da escola, currículo e formação, unindo alunos dos cursos de 
licenciatura e os professores das Redes Municipais de Niterói, São 

Gonçalo, Itaboraí e Maricá. Vale destacar que os nomes das 
professoras são fictícios, a fim de preservar sua identidade 
profissional.  

As rodas de conversa Café com Currículo são encontros 

periódicos entre professores da educação básica pertencentes às 
redes municipais e à rede do Estado do Rio de Janeiro que integram 
um projeto de pesquisa e extensão sediado na Faculdade de 
Formação de Professores da UERJ. Também participam das rodas 
alunos de cursos de licenciatura da unidade, sobretudo alunos do 
curso de Pedagogia, mas o meu foco de pesquisa são os professores 
da escola Ernani Farias.  

 
Os encontros pautam-se em concepções e práticas que buscam 

contribuir com os processos formativos no sentido de afirmar os 
sujeitos desses processos como ativos na produção dos currículos 
e de seus sentidos. Portanto, corresponsáveis pela produção das 

políticas, sentidos e valores que os currículos mobilizam (GARCIA, 
2015, p.20) 
 

Dialogando com os princípios propostos por Garcia (2014-
2015) para as conversas como metodologia de pesquisa e formação 
operacionalizada pelo projeto de extensão “café com currículo” foi 
possível realizar as rodas de conversas com os professores na escola 
em que a pesquisa se realizou. É importante ressaltar que nas rodas 

surgem questões levantadas pelos professores que dialogam com os 
objetivos da pesquisa. Atentos às conversas das professoras, 
procurei perceber processos políticos considerados minoritários 
pelo pensamento hegemônico, presentes na produção dos 
currículos, que expressam as formas de existir e dar vida às escolas 
em seus cotidianos. Nas conversas, percebemos processos de 

negociação de lógicas, sentidos e desejos, astúcias e medos, com os 
fazeres e saberes docentes que nos levam a buscar, aprofundar 
nossa reflexão sobre seu uso como elemento metodológico para o 
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desenvolvimento das pesquisas e de ações de formação com 
professores, em especial no que tange à potência dos coletivos 

docentes, como vem sendo discutido por Garcia (2015).  
 
Desenvolvimento 

 

O cenário da pesquisa o espaçotempo da escola e de tudo que 
ouvi, aprendi e quero ainda aprender com esses professores. Não 
romantizando a escola, mas pensando ela como espaço de 
construção de mundos, onde práticas se configuram em políticas e 
vice-versa. Uma construção que emerge dos cotidianos e dos saberes 
docentes. 

Assim, antes de entrar na proxima conversa, considero que 

algumas questões são imporantantes para pensar a produção das 
políticas dentro dos cotidianos. Questões que me orientam e 
orientam o leitor para pensarmos juntos o que estamos chamando 
de política, ou melhor dizendo, de política curricular. A defesa é que 
os conhecimentos e saberes que são produzidos pelas professoras 
ora chamada de simplesmente de prática sem teorias e reflexão, 
defendo com práticapolítica de açãoreflexão sobre e com os 
cotidianos em que elas atuam como espaçotempo de 
ensinoaprendizagem. 

Caminho acreditando que o que se faz no cotidiano escolar 
também é política. As ações, o coletivo, a forma de pensar a educação 
e os modos de ensinar formam as tantas práticaspolíticas que estão 

nas escolas.  
Começo a discussão sobre práticas e políticas por uma 

narrativa de uma professora da pesquisa que sabiamente nos diz 
sobre o seu modo de compreender a educação e a relação com a 

sociedade. Essa conversa além de oferecer outro ângulo de como as 
professoras constrói e pensa a política educacional e currículo, 
também nos ensina que não é possível pensar uma escola sem 
partido, por mais que essa discussão não seja ponto de pauta 
naquele momento ou até mesmo desse trabalho, mas fica 
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incontornável não fazer menção à postura da professora frente a 
uma discussão que requer um partido.  

 

Professora Sandra: Eu acredito que não, acredito que não se 
reflete ali, não. Assim, no meu entendimento, a gente tem que 
formar pessoas, no meu entendimento de educação. Forma a 

pessoa, dar condições a ela para que ela possa se desenvolver, mas 
eu vejo, nessa perspectiva de avaliação que você está falando, é 

como se fosse meio que um mercado para formar gente (...) que 
está sendo feito aí. Você faz uma avaliação para dizer se o fulano 
teve um desempenho melhor ou pior, como é que ele está, se ele 

pode passar para uma escola técnica, isso ou aquilo. Para o meu 
entendimento de educação, deveria ser totalmente diferente. Eu 
acho que esse tipo de avaliação não deveria existir, o aluno deveria 

ser avaliado no todo dele, no processo de desenvolvimento dele, o 
que ele conseguiu alcançar, que pessoa que se está formando. Só 

que o mundo lá fora é diferente do que a gente, dessa perspectiva 
de educação. Você tem um mundo que é competitivo, que é difícil. 
As condições sociais que a gente está vivendo hoje em dia te 

impedem de fazer muita coisa. As condições que os alunos trazem, 
da falta de interesse da família, deles próprios... 

 

A conversa acima traz o saber docente como um forte 
dispositivo de interrogação sobre o que pode ser considerado 
educação num sentido social mais amplo; que está na base das 
escolhas e práticas curriculares desenvolvidas pelos professores. 
Também que expõe os processos de avaliação em larga escala que 
vêm se multiplicando e tornando-se “a” política, criando entraves 

para pensarmos em uma educação/currículos mais democráticos, 
voltados para a justiça social. A narrativa da professora interroga as 
condições concretas existentes e as desejáveis para o que entende 
ser um melhor aproveitamento em seu processo de aprendizagem. 
Denuncia, também, a inoperância dos processos avaliativos para 
ampliar as condições de uma formação mais “integral” dos alunos. 

Não podemos discutir a produção das políticas curriculares 
circunscrevendo as políticas aos gabinetes e às práticas ao chão das 
escolas, porque percebo que essa produção se dá de outra forma, ou 
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melhor, dizendo, se dá através dos diferentes sentidos de currículos 
e educação. Decerto que muitas políticas se constroem de “fora” da 

escola com a intenção de tentar interpretar, analisar e controlar o 
que as pessoas ensinam e aprendem. Ao mesmo tempo, a escola não 
para de inventar-se. Para além de propostas que buscam organizá-
la e reorganizá-la, ela existe a cada dia. E é nesse existir a cada dia, 

diante das contingências, dos possíveis daquilo que se faz e se 
defende como necessário ou desejável, que as práticas produzem 
políticas nos cotidianos. Assim, é impensável que de um lado estão 
as práticas e, de outro, as políticas. É nesse espaçotempo que muitos 
classificam como “micro” que os currículos e as escolas resistem e 
existem politicamente, reafirmando o elo entre prática e política. E 
é isso que aprendemos com o que nos contam os professores em 

suas conversas de itinerância políticas com as escolas. 
Assim, percebemos que a práticapolítica curricular é formada 

por redes de saberespoderes que tecem formas de pensar e produzir 
currículo; “política remete muito mais a conflito do que a consenso, 
muito mais a produção de sentidos e de movimentos diferentes do 
que a definição de universalismos categóricos e de regras de 
organização” (LOPES, 2015, p. 488) 

Muitos consideram que a política é uma tarefa vinculada ao 
governo ou algum tipo de partido político ou qualquer segmento do 
governo ou de políticas públicas. Em alguns textos, a política aparece 
como estudo de dirigir e controlar os estados, países e o mundo. Na 
concepção que temos hoje, algumas padronizações ou 

normatizações que são criadas verticalmente são entendidas como 
políticas. Mas não são!  

 

Por isso mesmo as políticas têm sua perspectiva racional e 
estruturada fortemente questionada e passam a ser admitidas 

como incoerentes, contraditórias, não coesas, desordenadas. É 
característico da política assim ser. Isso não é uma incapacidade de 
se fazer política, uma incompetência dos políticos (ou dos seres 

humanos) ou uma deturpação de uma regra política. A política é 
construída por articulações de demandas. Há equivalências entre 



Allan Rodrigues | 161 
 

demandas frente a um exterior representado como ameaça ao 

atendimento dessas mesmas demandas. (Idem, p. 448) 
 

Quando pensamos o termo política no sentido mais amplo, 
seguimos na direção de pensar a relação entre os sujeitos, entendo 
que essa relação que faz a polis. Ou seja, a política existe como 
condição da relação entre os sujeitos e que, portanto, não pode ser 

entendida fora dos cotidianos, mas a política preexiste a 
normatização, ao papel e ao governo.  

 
Para começar, precisamos dizer que não existe, nas pesquisas com 
os cotidianos, entre os inúmeros grupos que as desenvolvem, a 

compreensão de que existam “práticas e políticas”, na expressão 
incluída no subtítulo deste ENDIPE, uma vez que entendemos que 
as políticas são práticas, ou seja, são ações de determinados grupos 

políticos sobre determinadas questões com a finalidade explicitada 
de mudar algo existente em algum campo de expressão humana. 

Ou seja, vemos as políticas, necessariamente, como práticas 
coletivas dentro de um campo qualquer no qual há, sempre, lutas 
entre posições diferentes e, mesmo, contrárias. Desta maneira, não 

vemos como “políticas” somente as ações dos grupos hegemônicos 
na sociedade, embora estes produzam ações que são mais visíveis. 
Os grupos não hegemônicos, em suas ações, produzem políticas 

que, muitas vezes, não são visíveis aos que analisam “as políticas” 
porque estes foram formados para enxergar, exclusivamente, o 

que é hegemônico com o que aprenderam com o modo de pensar 
hegemônico. (ALVES, 2010, p. 1). 
 

Certeau (1994; 1996) também nos convoca a compreender as 

práticas como políticas que desafiam o instituído e podem ser uma 
importante pista para aqueles que estão responsáveis pelas políticas 
oficiais de educação, uma vez que elas estão atreladas aos modos 
como os professores se colocam no mundo – sua formação histórica 
e política. Essas políticas que são reformadas e reformuladas em 
nosso país, pelo menos de quatro em quatro anos, entrecruzam-se 
com as vidas dos professores produzindo efeitos sobre elas, mas, em 
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muitos momentos, parecem se esquecer desses embates (FERRAÇO, 
2013, p. 467). 

A produção da política dentro das escolas tem como base a 
disputa daquilo que o professor considera como importante para 
aquele momento e para seus alunos. Percebo que algumas das falas 
provoca a pensar, de fato, a formação dos professores. Como dito 

antes, o modo que cada docente entende o que é conhecimento, o 
que é escola, o que é currículo tem a ver com escolhas 
políticasepistemológicas de produzir os currículos para um processo 
de ensinoaprendizagem para uma vida decente...  
 

Professora Ana: Eu de manhã tenho um quarto ano. Eles são bem 
diferentes tanto socialmente quanto economicamente, tem gente 

que levar só o Guaravita e Fandangos, ou só o Fandangos.... Enfim. 
Aí comecei a perceber uma alimentação desequilibrada, eles 

comem muita porcaria, esses salgadinhos, sabe? Então, a mãe 
manda e eles comem, e os que não têm muitas condições sempre 
trazem, também, besteiras. Eu fiquei pensando de como mudar 

aquilo para todos, pensei logo em fazer uma horta. Pesquisei sobre 
uma horta para uma alimentação mais saudável. Aí montei uma 
horta orgânica com eles, logo depois a escola toda estava fazendo, 

tinha até no caderno de ciências, eu tinha visto, mas não estava tão 
atraente. Então a partir de uma situação na sala, eu comecei a falar 
daqueles biscoitos, aquelas guloseimas que eles levam, a gente 

começou a fazer a horta. Assim, a partir dessa questão 
(alimentação saudável), se a gente fosse se prender ao currículo, a 

gente não iria fazer nada disso.  
 

Quando essas escolhas são eleitas, seja numa reunião ou por 
um grupo dentro das escolas, elas são materializadas nos discursos 
e nos textos. Os textos produzidos pelas políticas oficiais são, 
frequentemente, frios, sem histórias de vida dos sujeitos, sem a 

possibilidade de pensar diferente. A padronização, muitas das vezes, 
permite que esses textos “podem também ser contraditórios” 
(MAINARDES, 2006, p. 52). Segundo o mesmo autor, esses textos 
são produzidos por muitas disputas e por um longo processo que 
envolve negociações, mas destaca que essa etapa do ciclo das 
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políticas é que faz intervenção no cotidiano. Sendo assim, “as 
políticas são intervenções textuais, mas elas também carregam 

limitações matérias e possibilidade” (idem, p. 52). 
 
Conclusão  
 

Sigo na compreensão de que todas as práticas são 
eminentemente políticas. Compreendo, assim, que as produções 
curriculares nos cotidianos apontam alternativas que, do ponto de 
vista político e epistemológico, são contra-hegemônicas. Muitas 
vezes, tais alternativas são invisíveis aos modos estabelecidos de 
legitimação do conhecimento. Portanto, raramente as produções 
cotidianas das práticaspolíticas curriculares são reconhecidas como 

currículo. Orientada pela concepção de conhecimento do 
pensamento moderno, a noção hegemônica de currículo é atrelada 
a uma visão restritiva de conhecimento.  

Para o pensamento moderno, conhecimento é algo que se 
produz a partir de processos e contextos específicos, sobretudo os 
científicos, distinguindo-se assim conhecimento de saberes. O que 
implica no não reconhecimento dos saberes produzidos nas práticas 
curriculares, associados ao senso comum. 

A defesa é que os saberes docentes e suas práticas podem 
produzir propostas mais solidárias e democráticas nos processos de 
construção dos currículos, ressignificando as propostas oficiais e 
criando suas próprias propostas, nem sempre declaradas enquanto 

tais pelas escolas ou mesmo pelos professores, operadas pelas 
escolhas e negociações de sentidos dos saberes e dos fazeres 
presentes nos currículos produzidos.  

Ao mergulhar no que acontece nas práticas curriculares 

cotidianas, percebemos que os praticantes se utilizam das propostas 
oferecidas como oficiais para criar outras formas de 
ensinaraprender que atendam os cotidianos das escolas, seus 
sujeitos em particular, em suas complexidades e multiplicidades.  
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Estar com outros professores pensando as práticaspolíticas, 
os conhecimentos produzidos e os sentidos mais amplos do fazer 

docente, da educação e dos currículos no cenário social traz para os 
diálogos que se estabelecem a dimensão política desses encontros. 
Também é nesse sentido, do movimento de produção político-
epistemológico que caracteriza o fazersaber docente e o pensar 

coletivamente as práticas, a formação de si (GARCIA, 2015), os 
currículos e as escolas que esse coletivo se potencializa. 
 
Referências 
 
ALVES, N. Sobre os movimentos das pesquisas nos/dos/com os cotidianos. In: 

ALVES, N; OLIVEIRA, I. Pesquisas nos/dos/com os cotidianos das 
escolas: sobre redes de saberes.Petrópolis: Depetrus editora, 2008. 

 
ALVES, Nilda. Cultura e cotidiano escolar. Revista Brasileira de Educação, São 

Paulo, n. 23, p. 62-74, mai. /ago. 2003. 
 
ALVES, N. Imagens das escolas: sobre redes de conhecimentos e currículos 

escolares. Educar, Curitiba, n. 17, p. 53-62. 2001. Editora da UFPR.  
 
CARVALHO, J. M. Potência das redes de conversações na formação continuada 

com os professores. In: SUSSEKIND, M. L e GARCIA, A. Universidade-
Escola: diálogos e formação de professores. Petrópolis: DPetrus et Alli, 

2011. 
 
CERTEAU, M. A invenção do Cotidiano: 1. Artes de fazer. Petrópolis, RJ: Vozes, 

1994. 
 
COUTINHO, E. O olhar no documentário - Carta depoimento para Paulo 

Paranaguá. In: BRAGANÇA, F. Encontros: Eduardo Coutinho. Rio de 
Janeiro: Azogue ed., 2008. 

 
FERRAÇO, Carlos Eduardo; CARVALHO, Janete Magalhães. Rumo a ilhas 

desconhecidas: a potência política da constituição do comum pelas 

conversações e narratividades. In: XVI ENDIPE - Encontro Nacional de 
Didática e Práticas de Ensino. Campinas. ENDIPE/2012 V.1 

 



Allan Rodrigues | 165 
 
GARCIA, A. O encontro nos processos formativos: questões para pensar a 

pesquisa e a formação docente com as escolas. In: 37ª Reunião 
Nacional da Associação Nacional de PósGraduação e Pesquisa em 
Educação, 2015, Florianópolis. Anais da 37a Reunião Científica da 

ANPEd.. Florianópolis: ANPEd/UFSC, 2015. v. 1 
 
NEGRI, A. Cinco lições sobre Império. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. 

 
HARDT, M; NEGRI, A. Multidão. Rio de Janeiro, Record, 2005. 

 
LARROSA, Jorge. A arte da conversa. In: SKLIAR, Carlos. Pedagogia 

(improvável) da diferença: e se o outro não estivesse aí? Trad. de Giane 

Lessa. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. p.211-216 
 
LEAL, Bernadinha Maria de Sousa. Chegar à infância. Niterói: EdUFF, 2011. 

 
SANTOS, B. S. Pela mão de Alice: o social e o político na transição pós-

moderna. São Paulo: Cortez, 1995. 
 
SANTOS, Boaventura de Sousa. A crítica da Razão indolente: contra o 

desperdício da experiência. Cortez, 2007. 
 
SANTOS, Boaventura de Sousa.  Para além do pensamento abissal:  das linhas 

globais a uma ecologia de saberes.  In:  ______; MENESES, Maria 
Paula.  (Org.).  Epistemologias do sul.  São Paulo: Cortez, 2010. p. 31-83. 

 

SUÁREZ, D.  Políticas públicas e reforma educacional:  a reestruturação 
curricular na Argentina. In: SILVA, L. H., AZEVEDO, J. C. (orgs). 

Reestruturação curricular: teoria e prática no cotidiano da escola. 
Petrópolis: (1995) Vozes 





 
 
 

Capítulo 9 
 

Nem só de armas são feitas as guerras: 

escrita e leitura da comunidade portuguesa 
no seiscentos 

 
“Numa mão sempre a espada, e noutra a pena. ”  

Luís de Camões (79, VII) 
 

Rodrigo Franco da Costa1 

Luis Henrique Souza dos Santos2 
 
 
Introdução 

 
É compreensível, no domínio da História, a reprodução de 

certos mitos e falsas noções que acabam por ser transmitidas até 
mesmo por docentes. São armadilhas dentro do meio acadêmico e 
que hora ou outra a maioria de estudantes universitários, 
mestrandos e doutorandos acabam caindo. Entre eles, está a noção 

de que na Época Moderna havia um verdadeiro “mar de 
analfabetos” na Europa, uma espécie de herança e continuidade de 
uma Idade Média — também estereotipada. Neste sentido, apenas 
homens da alta nobreza e do alto clero sabiam ler e tinham 
participação letrada na sociedade de seu tempo. A produção 

                                                            
1 Doutorando do Programa de Pós-graduação em História Social pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (PPGHIS – UFRJ) E-mail: rodrigo.franco1991@gmail.com 

2 Graduando em História pelo Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IH – 
UFRJ). E-mail: luissantoshenrique@yahoo.com.br 
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historiográfica dos últimos 30 anos, entretanto, vem concedendo 
visibilidade àquelas expressões políticas, ou simplesmente críticas, 

da população a seus opositores.  
Caso chave foi a publicação conjunta de Peter Burke e Asa 

Briggs acerca dos caminhos de formação daquilo que no século XXI 
se concebe com facilidade como “opinião pública”. Estes autores 

perseguiram, para a Época Moderna, o impacto da imprensa na 
Inglaterra, França e Alemanha na formação deste espaço público que 
se tornaram os periódicos durante o século XVII, ou mesmo a 
publicação de capítulos de acusação, abaixo-assinados e cartas 
acusatórias em linguagem mais fácil. Sendo ou não o nascimento da 
“opinião pública”, é notória a maior mobilização letrada das 
populações em matérias de cunho mais político e social (BRIGGS; 

BURKE, 2006, p. 85 – 89).  
Durante o Seiscentos lusitanos é possível verificar que pessoas 

das mais diversas origens sociais não só sabiam ler como produziam 
livros e panfletos corriqueiros. Neste contingente, incluíam-se 
também as mulheres — apesar de ocorrer em menor número. Rita 
Marquilhas, em estudo sobre as documentações inquisitoriais sob o 
título “A Faculdade das Letras: Leitura e Escrita em Portugal no 
Século XVII”, comprova que uma quantidade relativamente alta de 
pessoas era capaz de ler em Portugal no século XVII, assim como 
escrever — ao tratar das denúncias anônimas estimuladas pelo 
Tribunal do Santo Ofício. A autora trata ainda dos papéis colados em 
portas de igrejas e mosteiros a fim de difamar determinadas figuras 

locais: os pasquins. Ainda que não fosse prática legalmente 
amparada, tinha amplo uso na sociedade de então (MARQUILHAS, 
2003, p. 37 – 61).  

Ao tomarmos a definição de “Pasquim” — ou “Pasquinâda” —

, exposta por Rafael Bluteau em seu “Vocabulario Portuguez e latino” 
de 1728, surge o indício de que a leitura era uma prática mais 
abrangente na sociedade portuguesa moderna. Diz o autor que 
“pasquim” é “Dito picante, posto em papel, e publicamente exposto”. 
(BLUETAU, 1728, p. 296.) Logo, se é um papel que se coloca exposto 
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de forma pública, consiste no estabelecimento de uma leitura a 
determinado contingente de pessoas que são capazes de efetuar tal 

leitura, fator mais importante do que ser ouvido. Ainda no mesmo 
dicionário, Bluteau expõe a lenda de uma estátua chamada 
“Pasquino”, que o escritor entende ser a origem do verbete 
anteriormente exposto.  

 
Antiga e troncada, mas célebre estátua de mármore em Roma, 
junto a um cunhal do Palácio Ursino, em que se costumam pegar 

papéis satíricos, dizem os antiquários que pasquino é o nome de 
um sapateiro ou remendão romano que com anexins e ditos 
picantes motejava todos os que lhe passava pela porta, e que depois 

de morto, cavando-se debaixo do chão de fronte da porta de sua 
longea, se achara a estátua de um antigo gladiador, mui bem feita, 
mas mutilada, quase gastada do tempo. Foi esta estátua colocada a 

par da casa do dito pasquino, e lhe deu o povo o mesmo nome, e 
desde aquele tempo, chamaram os italianos Pasquinate, e nós, 

pasquinadas, todas as sátiras, piques e pedradas, que ocultamente 
se dão as pessoas, de que se não pode dizer mal às claras. Os que 
seguem a tradição de Antônio Tibaldeo de Ferrara, dizem que 

Pasquino era alfaiate, que com seus moços, e gente na sua loja, se 
ajuntava e cortava de vestir a todo gênero humano, e 
particularmente aos eclesiásticos, prelados e ministros do governo 

de Roma, tanto assim que motejos, remoques e pancadas, que 
vinham de outra parte, se atribuíam todas a Pasquino, e sem se 

fazer caso delas, se chamavam em Itália Pasquinate. Do papa 
Adriano VI, escreve Paulo Jovio, pag. 125 em Vita Eius, que sentia 
muito os pasquins que lhe punha o povo romano, mas que 

aprendeu a não fazer caso deles, dizendo-lhe seus domésticos que 
eram desaforos, com que a plebe se vinga de sua má sorte, e 
satisfaz a inveja que tem da glória dos grandes. (BLUETAU, 1728, 

p. 296). 
 

Apesar de falar de Roma, é notável a percepção de sua 

realidade sobre os pasquins. A própria origem social do personagem 
“Pasquinate” como sapateiro é elemento bastante importante para 
mostrar certo domínio da leitura pela população não privilegiada de 
Portugal, além de evidenciar as potencialidades de crítica da 
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população local aos maiores de suas cidades ou vilas. A escrita de 
versos curtos, satíricos, acusadores e, quase sempre, metafóricos, 

são indícios ainda dos padrões de escrita e leitura da chamada 
“plebe”, nas palavras de Bluteau. 

 
A censura e os conflitos políticos 

 
Os pasquins, com o elemento satírico, não foram o único 

modelo de escrita e leitura dominado pelas populações de Portugal. 
Os conflitos políticos ao longo do século XVII em Portugal são 
capazes de tornar visível a capacidade de leitura dos portugueses. 
Em 1637, na cidade de Évora, buscando criticar a gestão da 
Monarquia Católica sobre Portugal, assim como as ações do Bispo 

do Porto, foi escrito uma carta por alguém da cidade. Como a 
censura era algo bastante presente na época, inclusive podendo 
acarretar em processos no Tribunal do Santo Ofício, era comum em 
certos panfletos, correspondências ou pasquins, o uso de 
pseudônimos. Assim ficou conhecida a Carta que os meninos de 
Évora mandaram ao Bispo do Porto 

 
A notícia desta cidade chegou Rdo (sic) Bispo tirano, e és Vossa 

Senhoria a origem deste reino tão católico padeça opressões tão 
insofríveis como ele testª no miserável estado em que se vê 

tomando vós para merecer, a mais infame empresa que em nossos 
tempos vimos, nem de nossos antepassados sabemos; que até 
considerada vergonha; porque quando a desaventura chegasse a 

tanto, que como por profecia houvesse alguém de tiranizar a 
pátria, fosse o pobre fidalgo, Rico (ilegível) e ainda neste depois de 
satisfeito, cessaria a ambição; mas eu prelado, a quem havia de 

faltar o tempo para dar que graças à Deus de o chegar a ser, e que 
aos pobres, havia de ser; tribuo uobis pro omnibus quae retribuis 

mihi; gran maldade, e com razão podem os bispos por vós o que 
Platão por Dionísio; Victimus mostru in natura hominis; Quem 
não vistes entrar nestes portos? Que frotas vistes vir lá das índias? 

Que riquezas neste pobre reino? E que fartura neste nosso 
Alentejo, que como filho todo mimoso de seus Pais, sentiu como de 
padrasto o pão de vosso alvitre mas a verdade de Vós, aquele que 
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é a mesma verdade no Deuteronômio cap.4 – Colligui ex uobis 

ursus sapientes et nobiles; e que assuma(sic) em vós é em tudo é 
um retrato natural do de Nero que aprendeu tendo por Mestre ao 
grande Sêneca; foi um dos mais torpes tiranos do mundo. 

(ANÔNIMO, 1637, Fol. 118). 
 

É notório que não foi alguém de origem humilde que escreveu 

essa carta: o domínio da cultura clássica assim como o domínio do 
latim o denúncia. A assinatura da dita carta manifesta um elemento 
irônico àquele tempo: “Manuelinho, o menino”. Verifica-se nesta 
“carta” a função de expor e compartilhar reclamações de um grupo 
de pessoas. Dessa forma, o verdadeiro autor escapava de sofrer 
qualquer punição das autoridades castelhanas, escondendo inclusive 
os grupos de apoio que tornaram esta acusação possível. Não em vão 

que nesse mesmo ano, de 1637, houve uma sublevação criticando o 
aumento dos impostos, acalmada pelo então Duque de Bragança, 
que morava em Vila Viçosa, próximo à Évora. É notável a capacidade 
de organização das populações citadinas da cidade em questão, a 
carta expõe um descontentamento local, que tocava 
conjunturalmente aos habitantes, a leitura pode ser compreendida 
como um possibilitador para a organização política, uma vez que 
temos a epístola e o levante. 

A maneira que os escritores lidavam com a censura 
demonstra algum domínio da leitura por parte dos portugueses, 
começando pela própria existência da veiculação e disseminação das 
práticas letradas naqueles espaços. Alguns anos prévios às 

Alterações de Évora, o letrado João Pinto Ribeiro, em 1632, escreve 
um pequeno tratado criticando algumas medidas do Duque 
Olivares, Vice-Rei da Monarquia Católica de D. Felipe IV em 
Portugal.  

João Pinto Ribeiro em sua obra “Discurso sobre Fidalgos e 
Soldados não militarem em conquistas alheias desta coroa” anuncia 
ao leitor o grande problema que era o mando dos castelhanos sobre 
os territórios conquistados pelos lusitanos, tendo os casos do Estado 
do Brasil e da Índia como os mais emblemáticos no texto do letrado. 
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A ausência de proteção das conquistas lusitanas, a ida dos soldados 
portugueses para as batalhas contra os Países Baixos e a 

consequente perda de diversos territórios ultramarinos são 
apontados como consequência direta da gestão de Castela sobre 
Portugal. João Pinto Ribeiro criticava a forçada centralização 
político-administrativa do governo do Conde Duque Olivares, ou 

seja, a imposição de uma política sobre os demais reinos da 
Monarquia que somente favorecesse à Castela. 

 
Que como os reinos são diversos o são também as naturezas e 
condições dos vassalos e a este compasso devem de ser diversas as 

ações do príncipe em seu governo e mando. (...) Governador é 
piloto por juízo de Plutarco e Crisóstomo, e assim deve de conhecer 
povos e condições de vassalos. (...). Nessa consideração deve de 

acomodar, e variar o tratamento. (RIBEIRO, 1632, Fol. 5). 
 

A crítica de Ribeiro incide sobre o domínio castelhano em si, 
ainda que não de forma simples. Como todo bom governo, caberia 
aos dirigentes da Monarquia Católica respeitar as jurisdições e fazer 
a justiça concernente aos povos portugueses. Ao que importa a este 
trabalho, cabe menos conteúdo da obra de João Pinto Ribeiro e mais 
sua recepção, entretanto. Após descobrir a existência desse tratado, 
o próprio rei D. Felipe IV manda censurar o que o letrado havia 
escrito, justamente para evitar que chegasse a muitos leitores. Com 
isso, podemos observar que a própria existência de uma censura, 
tendo por objetivo restringir visões e informações, já denota o 

domínio da leitura por uma quantidade de pessoas em Portugal já 
no século XVII3. 
  

                                                            
3 Felipe IV ao tomar conhecimento do ‘Discurso’ quer saber quem é o responsável pela sua divulgação e 
manda o Desembargo do Paço impedir a publicação de escritos desta natureza sem o prévio 

consentimento do monarca. E aquele que um dia iria vingar a subordinação humilhante da sua pátria é 

punido, por despacho régio, com a demissão de suas funções. CARDOSO, Gualter. João Pinto Ribeiro 
Figura-Chave da Restauração. Edição da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, 1990, p. 27. 
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Os panfletos e a restauração de 1640 
 

O próprio movimento de Restauração4 foi responsável pela 
existência de diversos panfletos e uma atividade intensa de 
tipógrafos, impressores e editores que publicavam as teses de vários 
eruditos que escreviam em apoio ao movimento restaurador, tendo 

os exemplos de Paulo Craesbeck e Lourenço Anveres como os mais 
representativos5. Diversos tratados sobre a “Razão de Estado”, 
“Espelhos de Príncipe”, pasquins, poemas e discursos laudatórios 
circulavam intensamente neste período para afirmar politicamente 
a Restauração de Portugal com a aclamação de D. João IV. A leitura 
era essencial para o novo projeto de poder que se colocava no reino.  

Havia, inclusive, uma briga panfletária com Castela, que 

buscava retomar a dominação sobre o reino. Exemplo aberto desta 
controvérsia por tintas, foi a primeira grande batalha da Guerra de 
Restauração Portuguesa: a Batalha de Montijo. O vencedor deste 
combate, segundo as seguidas publicações e defesas públicas da 
época, foram os dois lados. A auto declaração de vitória por ambas 

                                                            
4 O termo restauração é utilizado para identificar vários períodos ou conjunturas da história. Em 

Portugal quando se fala Restauração pretende-se, em geral, referir o lapso de tempo posterior a 1640, 
que marca o fim da “união dinástica” de Portugal e Espanha. A Restauração é, pois, fundamentalmente 

um período caracterizado pela afirmação e consolidação da independência, o que levou um pouco mais 

de 20 anos, pois só em 1668 ela foi reconhecida pela Espanha e apenas em 1669 se pode dizer que a 
Santa Sé – apesar de tudo, ainda árbitro da Europa católica – reconheceu o rei português como 

soberano de direito. TORGAL, Luis Reis. Ideologia política e teoria do estado na Restauração. Coimbra: 

Biblioteca geral da universidade de Coimbra, 1981, p. 55; e para uma análise do problema de 
reconhecimento da soberania portuguesa por Roma, ver CAMENIETZKI, Carlos Ziller. O Paraíso 

Proibido: A censura ao Paraíso brasileiro, a Igreja Portuguesa e a Restauração de Portugal entre 
Salvador, Lisboa e Roma. Rio de Janeiro: Multifoco, 2014. 

5 São estas famílias, representadas principalmente por Paulo Craesbeeck, Lourenço d’Anvers, Antônio 

Álvares, aos quais haveria de acrescentar o nome de Domingos Lopes Rosa, que dividem entre si a maior 

parte das ações de propaganda política posteriores à Restauração. É interessante verificar que este surto 
de panfletos corresponde ao aparecimento, em 1639, de duas novas oficinas (Lourenço d’Anvers e 

Domingos Lopes Rosa), que vem competir com prelos que se encontram em funcionamento há algumas 

décadas (Craesbeeck e Álvares); deste modo, os panfletos da Restauração, enquanto ato político, situam-
se num momento específico da conjuntura tipográfica. CURTO, Diogo Ramada.  O discurso político em 
Portugal (1600 – 1650). Lisboa: Centro de Estudos de História e cultura portuguesa, 1988, p. 105. 
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as nações impugna, demonstra o papel fundamental das publicações 
às populações afastadas da frente de conflito6.  

No mesmo caminho do convencimento através da sucessiva 
publicação de tratados, estava um dos principais homens que 
tentavam justificar a manutenção da dependência lusitana sob a 
Monarquia Católica, Juan Caramuel Lobkowitz. O espanhol escreve: 

 
No pude dexar de advertir a los letores, que es mi intento alabar a 
la nación portuguesa tan solo los leales, y vituperar tan solo los 

rebeldes: o, por mejor decir, es mi intento alabar a todo Portugal, 
sin meterme en culpa o condenar a nadie, que sea de esta nación: 
Porque, si bien se mira, ni merece llamarse lusitano, quien fuere 

pulsilamine, quien rebelde, português7. (LOBKOWITZ, 1642, sem 
página.) 
 

Assim, se o autor tem uma parte designada ao leitor, sua obra 
não se limita apenas aos pares eruditos, porém a um grupo que 
Caramuel buscava convencer sobre o problema da conjura ocorrida 
em Portugal.  

Os poemas, em contrapartida, exaltando o movimento de 
Restauração eram numerosos, como podemos ver no caso de 
Francisco Lopes, com a sua “Honra da pátria oferecida a Dom Gastão 
Coutinho quando rendeu as fortalezas da barra de Lisboa com as 
virtudes del rei Nosso Senhor D. João o IV e da rainha Nossa 
Senhora”. É muito clara a crítica ao governo castelhano como 
“tirano”. 

 

Nem entregar de repente 
O castelhano o seu forte, 
Não é só medo da morte, 

                                                            
6 CAMENIETZKI, Carlos Ziller; SARAIVA, Daniel Magalhães Porto; SILVA, Pedro Paulo de Figueiredo. 

O papel da batalha: a disputa pela vitória de Montijo na publicística do século XVII. Topoi (Rio de 
Janeiro), v. 13, n. 24, 2012, p. 10-28. 

7 Não pude deixar de advertir aos leitores, que é meu intento louvar à nação portuguesa, tão só aos 

leais e vituperar tão só aos rebeldes: ou, por melhor dizer, é meu intento louvar a todo Portugal, sem 

colocar-me em culpa ou condenar a nada, que seja desta nação: Porque, se bem se vê, nem merece 
chamar-se lusitano quem for pulsilâmine, quem rebelde, português. 
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É não ter armas, nem gente: 

É estar o rei ausente  
Governado de um tirano, 
Esta causa foi o dano, 

E foi a causa também  
De Deus fazer tanto bem  
Ao seu reino Lusitano.  

(LOPES, 1641, Fol. 7). 
 

Publicada também em 1641, por Jacinto Cordeiro, a Silva a el 
rei nosso senhor Dom João quarto, trata-se de um poema ao rei D. 
João IV. Assim como no poema anterior, as críticas ao período de 
dominação do governo castelhano sobre Portugal se mantêm. 
Vemos a “pátria cativa, usurpada”, a vontade comunitária de 
“liberdade”, o “menino que quer ser soldado”. Faz-se notável que o 

escritor do poema era um entusiasta do movimento e busca o 
convencimento dos leitores da obra.  

 
A que pode chegar nosso desejo. 

Se da pátria cativa, e usurpada; 
A liberdade torna em nossa espada, 
Sendo dos corações tão venerado, 

Que o menino menor quer ser soldado: 
Guardado tinha o céu deste tesouro 

Para castigo do soberbo Mouro, 
Pera amparo de um reino, que chorava 
Na maior aflição triste fortuna, 

Já sem eclipse as quinas 
Tornam a ver-se em vós, que são divinas. 
(CORDEIRO, 1641, sem página.) 

 

Por fim, existiu também a famosa “Lusitânia Restaurada 
dirigida a seu restaurador el rei D. João o IV nosso senhor” de Vicente 
de Gusmão Soares. Poema com cinco cantos e centenas de versos, 

foi publicado no mesmo ano que os acima expostos. Nele, o autor 
destrincha os acontecimentos da Restauração, cita personagens 
importantes e, é claro, exalta D. João IV. O poeta começa sua obra 
falando da “pátria restaurada” e o fim da “tirana crueldade”. 
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Não canto às armas, à concórdia canto, 
E o varão, que a preciosa liberdade, 
Da amada pátria com geral espanto 

Redimiu da tirana crueldade: 
Nunca herói memorável obrou tanto, 
Nunca musa aspirou à eternidade 

Com tal ação que admira o hemisfério 
Triunfar sem guerra, e conquistar o império  

(1; I). (GUSMÃO, 1641, Fol. 1) 
 

Ao fim de seu poema, o autor incentiva os portugueses a 
lutarem pela “pátria”. Desde Primeiro de Dezembro de 1640 havia 
se iniciado a Guerra de Restauração que iria durar até 1668. Dessa 
forma, a obra serve não somente como forma de afirmar a ação de 

independência portuguesa, mas também de animosidade à guerra 

que ocorria pela manutenção da separação em relação à Monarquia 
Católica. 

 
Tendes soldados tais, que não duvido, 
Que tenhais certa a mais feliz vitória, 

Pois seu valor ao mundo conhecido 
Em Castela deixou maior memória: 
Militam pelo soldo pretendido 

Os contrários, e os vossos pela glória 
Da liberdade, e pela pátria amada 

Preferindo ao viver a morte honrada.  
(60; V) (GUSMÃO, 1641, Fol. 117). 
 

Se estes escritos eram diretos no seu intento ao buscar a 
mobilização da comunidade portuguesa contra o castelhano, outros 
poderiam presumir a disposição letrada daquela sociedade ao tratar 
de assuntos tantos políticos, quanto cósmicos. Os papéis e 
prognósticos de astrólogos, de igual forma circulavam naqueles 
tempos. Astrônomos, ou astrólogos — uma vez que estas categorias 
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só encontram divisão no curso do século XVIII8 —, editavam suas 
prospecções para o futuro, ou faziam análises mais corriqueiras 

acerca do tempo para as populações tanto urbanas quanto aquelas 
rurais próximas às cidades.  

Exemplo que congrega as adivinhações, com os problemas 
políticos enfrentados pela monarquia lusitana, foi o médico e 

astrônomo Manuel Gomes Galhano de Lourosa. O jovem autor, na 
primeira década da Restauração, se colocou como importante 
escritor dos prognósticos para a monarquia que se fazia impor ao 
jugo castelhano. Lourosa, em escrito que ficou manuscrito em 1641, 
enuncia que em 1642 haveria uma “conjunção máxima de planetas 
superiores... que nos promete feliz vitória alcançada do castelhano” 
(LOUROSA, 1641, apud CAMENIETZKI, 2014, p. 188). Sua 

afirmação, apesar de dizer respeito a uma análise astrológica, pouco 
fala dos problemas dos céus, mais falando dos desígnios da política 
portuguesa. Em outros pontos de sua obra, Manuel Lourosa se 
coloca como porta voz e alinhado às populações portuguesas, 
nomeadamente aqueles pertencentes aos limites urbanos, pois estes 
deram sustentação para a sequência das lutas pela libertação lusa; 
ao passo que critica os nobres que vacilaram em jurar lealdade a D. 
João IV(CAMENIETZKI, 2014, p. 189 – 192).  
 
Considerações  

 
Sejam na literatura chamada ligeira como os panfletos ou 

prognósticos, ou com tratados e cartas acusatórias mais bem 
elaboradas, é notório o potencial letrado da sociedade portuguesa no 
século XVII. Ao contrário de buscar uma evolução histórica da 
alfabetização no Ocidente, como o acusou Rita Marquilhas, aos 

historiadores cabe escrutinar a capacidade de relação daquelas 
sociedades com a escrita e a leitura (MARQUILHAS, 2006, p. 13). 

                                                            
8 Para uma investigação mais profunda sobre este assunto, ver GARIN, Eugenio. O Zodíaco da Vida: A 
polêmica sobre a astrologia do século XIV ao século XVI. Lisboa: Editorial Estampa, 1987. 
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Seria igualmente equívoco supor que a totalidade da comunidade 
portuguesa estaria envolvida em seus gabinetes ou em suas 

bibliotecas a consultar grandes clássicos como Cícero, Aristóteles, 
Santo Agostinho ou São Tomás de Aquino, para referenciar os mais 
famosos. Não, a relação daquela sociedade com a palavra escrita 
passava em muitos momentos por leituras em público, aclamação 

em praças e igrejas; tendo sempre em comum a base da escrita e da 
leitura para a expressão política ou crítica a depender do contexto e 
fim útil de seu autor.  

Todos os escritos mencionados marcaram o processo da 
Restauração de Portugal, uma verdadeira guerra de penas e tintas, 
que tinha como objetivo atrair partidários para as respectivas 
causas, a favor, e contra o movimento de independência lusitano. Se 

a comunidade portuguesa do século XVII não fosse minimamente 
letrada, não haveria motivos de existir esses panfletos, poemas e 
tratados.  A produção cultural desse momento teve como condição 
de possibilidade uma sociedade relativamente alfabetizada que, a 
medida que se inteirava das notícias e prospecções da Guerra 
efetiva, estabelecia novos e importantes relações entre si, dando 
maior corpo ao sentido de comunidade que a nova monarquia 
necessitava para se fazer vitoriosa. 
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Mídias digitais no ensino médio: 

contribuições ao processo 
de ensino-aprendizagem 

em escolas públicas de Itarema-CE 
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Gabrielle Silva Marinho3 
 
 
Introdução 
 
Socialização com uso das mídias 
 

Sabe-se que as instituições de ensino não são inertes às 
intervenções sociais, logo, as metodologias adotadas tornam-se 
maleáveis, para que desta forma, a educação acompanhe o ritmo dos 
indivíduos que compõe a sociedade em que estas estão inseridas. 

Este oriunda da percepção que os discentes estão sofrendo 
influências da constante revolução tecnológica. E as mídias 
                                                            
1 Possui graduação em Licenciatura Específica em Língua Portuguesa pela Universidade Estadual Vale 
do Acaraú (2015), especialista em Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa e Literatura. 

2 Possui graduação em Química pela Universidade Federal do Ceará, mestrado em Bioquímica pela 

Universidade Federal do Ceará, Doutorado em Bioquímica pela Universidade Federal do Ceará. 
Atualmente é professor Adjunto da Universidade Estadual do Ceará. 

3 Doutora e Mestre em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Prof.ª Assistente 

da Universidade Estadual do Ceará (UECE), Coordenadora do Curso de Pedagogia da Faculdade de 
Educação, Ciências e Letras de Iguatu (FECLI). E-mail: gabrielle.marinho@uece.br. 
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disponíveis nas escolas públicas de ensino médio da sede do 
município de Itarema podem facilitar na formação do educando na 

disciplina de Língua Portuguesa. 
Para a consecução deste se utilizará de delimitações das etapas 

da pesquisa para uma melhor compreensão, ou seja, um estudo 
dividido em seções para uma melhor análise. As etapas da pesquisa 

consoante Silva & Menezes (2005) sistematiza o processo de 
investigação em etapas e apresenta os procedimentos que precisam 
ser adotados em cada uma delas. Desta forma, além de estabelecer 
quais os procedimentos adotados, também auxilia no entendimento 
da pesquisa e na construção da interpretação dos resultados. A 
construção deste artigo segue a seguinte estrutura: além desta seção 
inicial, segue três seções para fundamentação do tema, metodologia, 

análise e discussão de dados, e as considerações finais a respeito do 
trabalho. 

Para uma melhor compreensão do contexto da escola da 
atualidade e como se chegou ao formato atual de representação de 
ensino em uma sociedade de mudanças, assim como a forma como 
são conduzidas as aulas, faz-se necessário o estudo histórico da escola  

Na seção seguinte será discutida, em uma perspectiva 
netnográfica, sobre a mídia e sua relação com os jovens, na qual será 
demonstrada sua definição, embasado em Ferreira (2000) e 
Kozinets (2014), e suas contribuições sociais, com fundamento em 
Tufte & Christensen (2009). 

Em seguida será apresentada a mídia como ferramenta 

educacional e suas potencialidades no ensino de Língua Portuguesa. 
Após a construção do conhecimento sobre as transformações da 
escola e a influência das mídias na sociedade, ou seja, após se 
apropriar da contextualização de dados implícitos da temática central 

deste artigo, é chegada a hora de adentrar no cerne da pesquisa. 
Ainda na referida seção será abordado como as mídias 

contribuem na nova perspectiva de educação, caracterizada pela 
presença do aluno reflexivo e por uma educação de autonomia, onde 
o educando vai além da teoria e parte para a prática. Será verificada 
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a importância das mídias para a construção das interpretações de 
novas linguagens e/ou formas diversificadas de linguagens, 

presentes em vários formatos. Abordará ainda, os fatores que 
levarão ao êxito de se ensinar Língua Portuguesa com o auxílio das 
mídias digitais. Para fundamentar a terceira seção foram arrimados 
os estudos de Brasil (2000), Barros & Carvalho (2011), Wilson et al. 

(2013), Valadares (2012), Moran (2013), Ramos et al. (2009), Vidal 
et al. (2002), Oliveira Júnior & Silva (2010). 

Após o conhecimento teórico eis que foram apresentados à 
metodologia desta pesquisa, com seus procedimentos de pesquisa 
bibliográfica, observação sistemática e construção dos instrumentos 
para obtenção de dados para construção dos gráficos. Foram 
apresentados ainda os resultados dos dados coletados e as 

considerações da pesquisa realizada. 
O presente artigo tem por finalidade apresentar uma análise 

a respeito da contribuição das mídias digitais no Ensino Médio, 
especificamente no ensino de Língua Portuguesa. Desta forma, se 
procurou investigar em um universo de pesquisa previamente 
delimitado sobre a influência das mídias no ensino de Língua 
Portuguesa, bem como interpretar como os educandos se 
relacionam com as mídias e evidenciar um ensino mais dinâmico e 
tendencioso ao êxito quando utilizada as mídias como ferramenta 
pedagógica no Ensino Médio. 

Por intermédio desta pesquisa há possibilidade de se ter uma 
avaliação da influência das mídias digitais na aprendizagem dos 

educandos, haja vista, que se torna quase indissociável abordar um 
tema que modifique o modo de ensino, sem alterar aspectos da 
aprendizagem e socialização do conhecimento. 

 

Escolas, netnografia e as mídias no ensino de língua portuguesa 
 

O item que por hora se inicia traz uma abordagem sobre a 
história das instituições educacionais, a relação dos jovens na 
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perspectiva netnográfica e o uso das mídias no ensino de Língua 
Portuguesa. 

 
A maleabilidade das escolas na sociedade em processo de 
mudanças 

 

O conhecimento é fator importante para ascensão de uma 
sociedade, logo o âmbito educacional ganha destaque no meio social, 
bem como os modelos educacionais que se apresentam flexíveis de 
acordo com a sociedade em que está inserida. 

Para que se tenha uma melhor compreensão sobre as 
instituições educacionais atuais, torna-se necessário compreender o 
seu processo de formação, como afirma Klein & Pátaro (2008, p. 01): 

 
A relação entre escola e sociedade, ao longo de sua história, passou 

por algumas transformações, refletir sobre as funções desta 
instituição em diferentes contextos torna-se importante na medida 
em que buscamos novos caminhos para a educação escolar, 

caminhos estes, articulados com a complexidade que caracteriza a 
atual sociedade. 
 

Neste sentido, a construção histórica permite compreender 
como foram construídas as instituições educacionais, a sua relação 
com a sociedade atual e a consecução de apontamentos para o futuro 
destes espaços de construção do saber.  

A escola é uma das instituições sociais mais antigas e 

necessárias para criação, manutenção e para o desenvolvimento de 
uma sociedade, conforme Souza (2013, p. 16) “[..] são assim, entes 
indispensáveis para o funcionamento da sociedade à medida que, 
por meio de sua organização, inserem os indivíduos no mundo da 
linguagem, da cultura e da produção”; uma característica relevante 
destes atores sociais é sua possibilidade de mudança, haja vista que 

são fenômenos históricos. 
Consoante Perissé (2010) ao buscar na epistemologia 

etimológica do significante escola, dar-se-á de encontro ao fato de 
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que a mesma provém do grego skholé, que por sua vez, tinha o 
significado de espaço onde se exercitava a discussão livre; todavia 

com o passar dos anos, o modelo de escola passou por alterações, o 
docente se tornou detentor de todo o conhecimento e os discentes 
apenas participavam como ouvintes passivos no processo de ensino-
aprendizagem, discordando totalmente do significado da qual o 

sintagma escola é oriundo. 
Entretanto, nas últimas décadas este modelo de escola vem 

sendo alterado. Alguns docentes começaram a buscar a construção 
do aprendizado dos educandos a partir dos conhecimentos prévios 
dos mesmos, para tanto, o discurso torna-se peça fundamental para 
atingir tal expectativa. Desta forma, o conceito etimológico de escola 
retoma seu significado de origem. 

Estas transformações ocorrem por meio de processos lentos, 
resultados da maleabilidade das instituições educacionais. O que 
justifica a necessidade desta alomorfia é o fato da escola sempre 
buscar contribuir positivamente com a sociedade em que está 
inserida, mas para isso deve se adequar ao meio social que está em 
constantes transformações.  

Assim, são desenvolvidos modelos, tendências e meios que 
contribuam para as práxis pedagógicas, práticas estas que também 
são adequadas para conquista do êxito educacional. 

Hodiernamente, a sociedade apresenta características que a 
distingue das demais que existira, com o avanço tecnológico e as 
informações instantâneas, a escola novamente muda sua forma de 

agir, passa a utilizar meios que fazem parte da realidade dos 
educandos como instrumentos para formação do público escolar. 
Segundo Tornaghi et al. (2010, p. 36): 

 

Chamada por alguns pensadores de sociedade da tecnologia; por 
outros, de sociedade do conhecimento ou, ainda, de sociedade da 

aprendizagem, a sociedade atual se caracteriza pela rapidez e 
abrangência de informações. A realidade do mundo, na atualidade, 
requer um novo perfil de profissional e de cidadão que coloca para 

a escola novos desafios. 
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Neste sentido, percebe-se a necessidade da mudança da 

postura das instituições educacionais e dos profissionais que as 
compõem em relação à sociedade atual, pois é pouco provável a 
obtenção de bons resultados no âmbito educacional, ao fazer uso de 
ideologias e métodos obsoletos aplicadas na realidade 
contemporânea, haja vista que a sociedade não é a mesma, 
tampouco os objetos e valores sociais são os mesmos. Com estas 
mudanças, a educação terá mais facilidade para agir na formação de 
indivíduos atuantes positivamente na sociedade. 

 
A relação jovem-mídia na perspectiva netnográfica 
 

Vários meios foram criados ao longo da história para que 

fosse realizada alguma ação que contribuísse para o 
desenvolvimento da sociedade. Dentre estas ações estão as 
ferramentas de informação e comunicação, logo, é interessante dar 
ênfase à mídia, um agente de difusão de ideias que está sempre em 
constante evolução, auxiliando no desenvolvimento social e 
comunicativo. 

Muitos estudos foram realizados a respeito da origem, conceito 

e formas de utilização das mídias. Para Ferreira (2000, p. 462) mídia 
é a “Designação genérica dos meios, veículos e canais de comunicação, 
como, p. ex., jornal, revista, rádio, televisão, outdoor, etc.”. 

Uma lista extensa pode ser facilmente construída se forem 

mencionadas todas as mídias existentes, interessante ainda é que 
estes veículos de informação passam por diversos processos sempre 
buscando um aperfeiçoamento de acordo com sua funcionalidade, 
fato concomitante à procura de novas formas de utilização das 
ferramentas comunicativas existentes e das constantes inovações 
tecnológicas que, por sua vez, propiciam a criação de outros canais 
de informação. 

Neste ambiente surge o termo netnografia, uma base de 
pesquisa que, assim como a etnografia, investiga comunidades 
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existentes a partir de contato intra-subjetivo com o objeto de estudo, 
porém voltado para aspectos culturais de comunidades virtuais. 

Como afirma Kozinets (2014, p. 61-62): 
 

A netnografia é pesquisa observacional participante baseada em 
trabalho de campo online. Ela usa comunicações mediada por 
computador como fonte de dados para chegar à compreensão e à 

representação etnográfica de um fenômeno cultural ou comunal. 
Portanto, assim como praticamente toda etnografia, ela se 

estenderá, quase que de forma natural e orgânica, de uma base na 
observação participante para incluir outros elementos, como 
entrevistas, estatísticas descritivas, coletas de dados arquivais, 

análise de caso histórico estendida, videografia, técnicas projetivas 
como colagens, análise semiótica e uma série de outras técnicas [...]. 

 

A relação entre os indivíduos e as mídias, principalmente com 
o uso da comunicação virtual, pode ser analisada pela netnografia. De 
acordo com Amaral et al. (2008) essa metodologia contribui para que 
o pesquisador amplie seus conhecimentos sobre a comunicação, com 
ênfase na cibernética, contribuindo para etnografia virtual. Como 
advento desta metodologia, fica evidente nos estudos netnográficos a 
aceitação e evolução dos recursos midiáticos na sociedade, tendo em 
vista a sua potencialidade e dinamicidade de uso, conforme ratifica 
Barbosa (2015) no documento TIC2014, composto por várias 
pesquisas sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação 
nos domicílios brasileiros, realizado com o apoio do Centro Regional 
de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. 

As mídias possuem uma importância muito grande na 
sociedade, gerando no seio da mesma, marcas profundas em vários 
aspectos, como histórico, social, comportamental, dentre outros. 
Segundo Tufte & Christensen (2009, p. 98-99): 

 
As mídias ocupam muito tempo na vida das crianças e dos adultos. 
Em muitas famílias a sala tornou-se um espaço de atividades onde 

os jovens parecem capazes de conviver sem problemas, usando 
cada qual o seu meio de comunicação [...] Tempo, lugar e espaço 
mudaram de significado. A paisagem midiática se caracteriza hoje 
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por usos e formas de comunicação complexos e instáveis, em que 

salas físicas e virtuais atuam lado a lado. [...] As crianças e os 
jovens usam as mídias de modo convergente e interativo. Por 
exemplo: a TV pode estar ligada em um canal de música, enquanto 

o menino joga um videogame ou faz pesquisa para um trabalho 
escolar na internet ou está conectado ao Messenger, ao Facebook 
ou ao My Space, comunicando-se com amigos. 

 

As transformações comportamentais entre gerações tornam-se 
evidentes ao se construir uma análise, mesmo que superficial, entre o 
modo como viviam os jovens e adultos de décadas passadas e o estilo 
de vida dos indivíduos da mesma faixa etária na atualidade. Tal 
discrepância se constrói a partir de muitos fatores, dentre eles a 
evolução da mídia e das tecnologias. Os atuais usuários das mídias 
demonstram a cada dia estarem mais familiarizados com as 

inovações, alterando concepções antes restritas a aspectos físicos para 
realização de uma atividade, de forma mais dinâmica e interativa. 

Esta relação jovem-mídia possui grande relevância, por isso 
passou a ser objeto de discussão de vários campos sociais, inclusive 
no âmbito educacional. Para Brasil (2013, p. 25): 

 
A juventude [...] interage crescentemente com as tecnologias e, 
assim, se produz, orienta seu comportamento e conduz a própria 

existência. As tecnologias digitais são, pois, um importante elemento 
constitutivo da cultura juvenil. Há múltiplas possibilidades de 

orientação da vida e o uso das tecnologias influencia as ações. O 
vínculo da juventude com a tecnologia é da ordem da impregnação 
e da composição. Símbolos compartilhados no ciberespaço geram 

significados e referenciam as atitudes e posturas das pessoas tanto 
quanto sinais e gestos do encontro físico. Por isso se diz que os jovens 
de hoje são nativos digitais, uma geração nascida na era da internet. 

 

A evolução midiática possibilita o desenvolvimento individual, 
bem como o do meio social, conquanto a forma como ocorra à 

utilização das mídias é quem determina se os resultados desta 
progressão são positivos ou negativos. 
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Uso das tecnologias nas aulas de Língua Portuguesa 
 

A escola sempre buscou formar cidadãos a partir de uma 
educação de qualidade, para isso a mesma fez o uso de práticas 
pedagógicas que apoiassem de forma mais significativa suas tarefas 
educacionais por meio de várias ferramentas, dentre elas as mídias. 

As mídias estão presentes na vida das pessoas de modo 
intenso. Conforme Brasil (2000, p. 13) “Vive-se o mundo da 
parabólica, dos sistemas digitais, dos satélites, da telecomunicação. 
Conviver com todas as possibilidades que a tecnologia oferece é mais 
que uma necessidade, é um direito social”. Ora, se as mídias agem 
em acordo com as evoluções tecnológicas, e esta por sua vez tornou-
se um direito social, logo, a escola pode e faz uso de tais ferramentas 

para construção do aprendizado, fazendo valer o direito social dos 
indivíduos. 

Uma educação de qualidade é aquela que prepara o indivíduo 
para interagir de forma crítica com as adversidades da sociedade em 
que está inserido. Segundo Barros & Carvalho (2011) a mídia 
possibilita a educação em uma perspectiva de qualidade, pois além 
de auxiliar a escola construir uma educação que alcance os objetivos 
pretendidos no contexto curricular, também constrói possibilidade 
para formação de indivíduos críticos e atuantes na sociedade de 
modo a produzir resultados positivos para o corpo social em que os 
mesmos se encontram. 

Nesta perspectiva, deve-se observar o uso das tecnologias no 

ensino de Língua Portuguesa, para Wilson et al. (2013, p. 28) “A 
produção de conteúdo e o uso das mídias devem promover uma 
pedagogia focada nos alunos, capaz de estimular a investigação e o 
pensamento reflexivo por parte dos estudantes. ”. Valadares (2012) 

afirma que o ensino de Língua Portuguesa, com uso de tecnologias 
valorizando a reflexão do educando, possibilita uma visão 
interacional de desenvolvimento de habilidades linguísticas, 
propiciando ao aluno-usuário da língua melhores condições para ter 
competência em variados contextos de uso. 
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Desta maneira, torna-se perceptível que o uso das tecnologias 
no ensino de Língua Portuguesa constitui uma educação que 

estimula o educando à reflexão, desenvolve os aspectos linguísticos 
e permite o ensino interdisciplinar e a transdisciplinar, além da 
aprendizagem colaborativa. 

Os discentes, segundo Moran (2013), mantem boa relação 

com as tecnologias no seu processo de aprendizagem, pelo fato de 
estabelecerem um relacionamento prazeroso dentro e fora das 
escolas, promovendo educação pelo entretenimento como 
contraponto à educação convencional. Este resultado é muito 
significativo, principalmente para o ensino de Língua Portuguesa, 
pois nota-se que as mídias contribuem para o desenvolvimento 
interpretativo de textos escritos e impressos, reproduzidos por 

áudio ou pela representação audiovisual, implicando, por sua vez, a 
associação aos estudos de escrita, gramática contextualizada, dentre 
outros estudos da disciplina de Língua Portuguesa e de outras 
disciplinas, considerando que a língua materna trabalhada aqui 
também está implicada em outras disciplinas. 

A utilização das mídias, independente do seu formato, 
influencia na condução da aula, tendo em vista, que há inúmeras 
possibilidades de se trabalhar com estas; do mesmo modo, o ato de 
aprender também sofrerá influências destes veículos. 

Neste cenário destaca-se o computador, que, conectado à 
internet, cria um espaço totalmente novo para difusão de 
informações. Conforme Ramos et al. (2009, p. 189) “As 

possibilidades de interação oferecidas pela estrutura de 
comunicação da Internet criam uma rede de intervenções entre os 
participantes, que combina trocas cognitivas, afetivas, 
metacognitivas e sociais”, comprovando que é possível a 

aprendizagem colaborativa de Língua Portuguesa por intermédio da 
informática educativa, pois o educando troca seus conhecimentos 
com outros discentes por meio da Internet. Para Vidal et al. (2002, 
p. 34): “[...] a Informática Educativa tem potencial para dinamizar 
o processo de ensino/aprendizagem à medida em que o 
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computador, adequadamente empregado, [...] valoriza a autonomia 
e os conhecimentos informais do aluno [...]”, neste sentido o 

discente pode agir de forma ativa no seu processo de aprendizagem 
de Língua Portuguesa, já que sua educação se dá pelo 
condicionamento de novas informações que se interligarão ao 
conhecimento prévio do aluno. 

Vale ressaltar a importância da participação dos educandos 
neste processo, pois sem as ações dos mesmos, as mídias não seriam 
exploradas de forma didática e produtiva, por outro lado, sem 
profissional capacitado, os resultados não seriam o esperado. 
Segundo Oliveira Júnior & Silva (2010, p. 89) “Não adianta impor o 
uso de computadores, meios impressos, DVDs entre outros, se o 
profissional que deveria transmitir conhecimentos não está apto a 

lidar com essas novas tecnologias”, para obter êxito, os docentes 
devem agir consoante a escola buscando a renovação e capacitação 
no modo de ensinar. 
 
Metodologia 

 
A consecução deste artigo surge a partir da percepção de que 

as mídias estão a cada dia mais presente na vida das pessoas e que 
estes veículos de informação atuam como agentes influenciadores 
em diversos campos da sociedade, inclusive no âmbito educacional. 
Segundo Abranches (2011, p. 176): 

 

Com este quadro social que cada vez mais se aprofunda, a educação 
também começa a sofrer mudanças na sua forma de ser. [...] Estes 
fatos, dentre outros, vão compondo um novo cenário educacional 

e apontando a necessidade de mudanças não só na forma de fazer, 
mas na maneira de compreender a presença da educação na 

sociedade. [...]. É claro que se trata de um processo, sem podermos 
caracterizá-lo como algo definido e já consolidado. 

 

A educação está sofrendo intensas alterações ao longo dos 
anos, o que ratifica que o ensino não é algo inerte e que se demonstra 
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ser maleável diante as mudanças sociais, o que por sua vez implica 
no modo de como se é construída a educação, desta forma, o ensino 

se apoia em novas práticas pedagógicas, que supram as necessidades 
educacionais de uma sociedade em constante evolução. Dentre estas 
práticas está a utilização das mídias como ferramenta pedagógica. 

Partindo desta concepção, constatou-se as contribuições das 

mídias disponibilizadas nas instituições educacionais públicas de 
Ensino Médio da sede do município de Itarema, quanto ao ensino de 
Língua Portuguesa, tendo em vista que os veículos de comunicação 
podem nortear o modo de ser da educação. Foi adotada a pesquisa 
qualitativa, de natureza básica, com os discentes e docentes, de 
Língua Portuguesa, da EEM-Escola de Ensino Médio Liceu de 
Itarema Valdo de Vasconcelos Rios e da Escola de Ensino Médio 

Luzia Araújo Barros. O universo da pesquisa fica situadas na cidade 
de Itarema, no litoral oeste cearense, destaca-se por ser um ponto 
turístico, além de ser rica culturalmente, devido a pluralidade 
cultural, dos povos Indígenas Tremembés, povos caiçaras e 
afrodescendentes, que formam este município situado a 
220(duzentos e vinte) km da capital. 

O mesmo apresenta ainda característica de pesquisa 
bibliográfica, já que este faz uso da análise de alguns estudiosos para 
fomentar suas ideias e avaliar o uso e as influências das mídias no 
contexto escolar. Este estudo bibliográfico foi construído a partir da 
seleção de artigos, revistas e de livros, onde estes materiais devem 
ter um correlato com a Língua Portuguesa ou com áreas a fim.  A 

seleção do primeiro material supracitado deve obedecer ao critério 
de estar exposto na internet e disponível no formato PDF, além de 
estar publicado em um intervalo de tempo de dez anos regressos a 
partir do ano de construção deste material, ou seja, entre os anos de 

2006 a 2016.  
No que diz respeito aos livros, estes podem e devem ser 

utilizados enquanto material impresso e/ou e-books, haja vista, que 
o primeiro sempre foi um dos recursos impressos mais utilizados na 
educação, quanto ao segundo, este encontra-se em ascensão, devido 
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a facilidade de manuseio. Ambos os formatos são importantes para 
o processo educacional, pois atuam na educação como agentes 

facilitadores do ensino e aprendizagem. 
Para realização desta pesquisa foi necessário o apoio do núcleo 

gestor da instituição na qual foi realizado o estudo, do docente 
responsável por lecionar a disciplina de Língua Portuguesa e do 

corpo discente que forma as turmas de Ensino Médio da Escola Liceu 
de Itarema Valdo de Vasconcelos Rios e da EEM Luzia Araújo Barros. 
Foi observada as atividades realizadas pelo educador com o auxílio 
das mídias e com a ausência das mesmas, para assim realizar uma 
comparação do nível de aproveitamento da aprendizagem dos 
discentes, levando em consideração a intervenção das mídias no 
ensino de Língua Portuguesa. 

Posterior às ações supracitadas, foi elaborado dois 
questionários on-line para obtenção de dados sobre a influência das 
mídias no processo de ensino de Língua Portuguesa. Um 
questionário foi elaborado para que os discentes respondessem a 
partir de suas concepções sobre a relevância das mídias no seu 
processo de ensino e de aprendizagem da disciplina de Língua 
Portuguesa. O outro questionário teve a mesma finalidade do 
anterior, todavia este foi elaborado para os docentes de Língua 
Portuguesa, para que estes respondam de acordo com a concepção 
dos mesmos. 

Foi realizada a análise dos resultados e, a exposição destes, 
ocorreu através de gráficos em coluna. Para construir a apreciação 

do trabalho foi levado em consideração dois fatores: os resultados 
representados nos gráficos, fruto da tabulação dos resultados dos 
questionários on-line, e a interpretação à luz de autores que 
retratam em suas pesquisas, conhecimentos a respeito da educação 

e da utilização das mídias no processo de ensino-aprendizagem, 
como por exemplo Champangnatte & Nunes (2011) e Tufte & 
Christensen (2009). 

O material foi organizado, resultando no presente trabalho de 
pesquisa, para possíveis interpretações por parte de todos aqueles 
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que vierem buscar informações a respeito do assunto abordado, 
sendo passível de continuação de estudos e pesquisas posteriores. 

 
Análise e discussão dos resultados 

 
A interpretação do resultado deste artigo se constrói a partir 

da interpretação do assunto abordado à luz de estudiosos e dos 
dados presentes nos gráficos. 

Para a obtenção dos dados, foram aplicados dois questionários 
on-line, o primeiro foi elaborado para os discentes das escolas 
públicas de ensino médio no município de Itarema, composta por 
1090 (um mil e noventa) educandos, da EEM Liceu de Itarema Valdo 
de Vasconcelos Rios e da EEM Luzia Araújo Barros, para que 

respondessem de acordo com a sua concepção a respeito das mídias 
no processo de ensino e de aprendizagem de Língua Portuguesa. 

O outro questionário on-line foi elaborado para que os 
docentes de Língua Portuguesa das instituições supracitadas 
respondessem se percebiam a influência das mídias no ensino de 
Língua Portuguesa, deste segundo instrumental participaram 10 
(dez) educadores das instituições onde ocorreram as pesquisas. Em 
ambos os questionários foram apresentadas questões objetivas. 

 

Gráfico 01 - Você prefere as aulas de Língua Portuguesa com a utilização 
das mídias? 

 
Fonte: Da pesquisa. 
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Nota-se no Gráfico 01, que 654(seiscentos e cinquenta e 
quatro) educandos (60%) preferem as aulas de Língua Portuguesa 

com a utilização de mídias; 371(trezentos e setenta e um) discentes 
(34%) aprovam a utilização das mídias como ferramentas 
pedagógicas, todavia estes acreditam que as aulas de Língua 
Portuguesa devem utilizar além das mídias, outros meios que 

possibilitem o ensino e não apenas ficar limitado a prática 
educacional com o intermédio destes veículos de comunicação. 
Apenas 65(sessenta e cinco) participantes do questionário (6%) não 
preferem as suas aulas com o uso das mídias. Nenhum discente 
(0%) deixou de opinar quanto a sua preferência na utilização das 
mídias por parte dos docentes nas aulas de Língua Portuguesa. 

Os discentes já estão familiarizados com a presença das 

mídias em seu cotidiano, desta forma se torna evidente que os 
educandos prefiram o uso da mídia no ensino, o que é ratificado pelo 
Gráfico 01. Segundo CHAMPANGNATTE & NUNES (2011, p.18): 

 
Atentar para a realidade que a cerca é um dos primeiros passos 

para a escola ficar em sintonia com a realidade e com os próprios 
alunos que sofrem a todo o momento interferências do mundo fora 
da escola. Trazer para a escola o que está em seu entorno pode ser 

uma das maneiras de aproximar essas duas realidades díspares, 
[...]. Um exemplo disso é por meio da incorporação das mídias no 

contexto escolar, tanto no uso da própria mídia em sala de aula 
como recurso pedagógico quanto por meio de discussões sobre as 
mídias e suas influências na sociedade [...]. 

 

Assim a escola tem a possibilidade de construir uma ponte 
mais solida entre a instituição de ensino o discente. O que influencia 
diretamente no modo como é conduzida a educação e a forma como 
é construída a aprendizagem, tendo em vista que os alunos têm 
maior facilidade em aprender quando é usado na sua formação 

meios que estejam próximos de sua realidade. 
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Gráfico 02 - As mídias influenciam no processo de ensino-aprendizagem de 

Língua Portuguesa? 

 
Fonte: Da pesquisa. 
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às vezes no processo de ensino de Língua Portuguesa, ou seja, que 
apenas em certos casos há esta influência. Nenhum docente (0%) 
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As mídias influenciam no ensino de Língua Portuguesa e em 
vários outros segmentos da sociedade. Segundo Tufte & Christensen 
(2009) faz-se necessário a competência dos docentes para formação 
de cidadãos democráticos. Para tanto os professores devem agir 
como mediadores do uso das mídias digitais, assim contribuindo 

para o desenvolvimento educacional e principalmente para o 
desenvolvimento social, todavia para que isto ocorra os professores 
deve estar preparado com uma formação inicial adequada, bem 
como com a cultura da formação continuada para tal função. 
 
Considerações Finais 

 
As instituições de ensino se adaptam aos comportamentos da 
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objetivos almejados pela educação. Atualmente uma das formas de 
acompanhar o ritmo dessas mudanças é a utilização das mídias. 

As mídias a princípio são veículos de comunicação, mas quando 
utilizadas como ferramentas pedagógicas, elas atuam como agentes 
facilitadores da educação, auxiliando no modo de como é ensinado 
pelos docentes e na forma de como é aprendido pelos discentes. Desta 

forma, atuam como ponte entre o ensino e a aprendizagem. 
No estudo realizado fica perceptível que as mídias influenciam 

de forma positiva no processo de ensino e de aprendizagem de 
Língua Portuguesa. Os discentes preferem que sua formação seja 
construída com a utilização de vários suportes pedagógicos, dentre 
eles a utilização das mídias. Esta preferência é o primeiro passo para 
a construção da educação, pois quando há a aceitação do educando, 

se cria um ambiente propício a aprendizagem. 
Os docentes por sua vez constatam que a utilização destes 

veículos auxilia no processo de ensino e atuam na etapa da 
aprendizagem, pois a forma como se pode repassar os conteúdos se 
tornam mais dinâmicas e os educandos se apropriam do 
conhecimento com mais facilidade. 

Neste ponto fica intrínseco várias questões ao se utilizar as 
mídias no ensino de Língua Portuguesa, como o fato de poder 
usufruir da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Além 
disso, com esse apoio pedagógico o educando terá contato com 
novas linguagens, desenvolvendo assim sua interpretação a respeito 
de linguagens diversificadas. Outro fator interessante é que o 

discente está sendo preparado uma sociedade que exige das pessoas 
está facilidade de interpretação e habilidade de trabalhar com as 
diversas mídias existentes. 

Portanto, as mídias constituem um fator importante de 

influência no processo de ensino e de aprendizagem dos educandos, 
possibilitando além do êxito no processo educacional, um bom 
resultado na formação de um indivíduo que atue de forma positiva 
e ativa na sociedade. 
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Tecnologia na educação de surdos: uma 

ferramenta didático-pedagógica 
 

Gérison Kézio1 

Carolina Pereira Aranha2 

Mailson Félix3 
 

 
Introdução 

 
As mídias digitais e os aparelhos eletrônicos tornaram-se 

parte do dia-a-dia da maioria da população, sendo acessíveis às mais 
diferentes classes sociais, pois sofreram uma queda significativa no 
preço de mercado, tornando-se mais acessíveis. De 2014 para 2015 
houve um aumento de 1,7 pontos percentuais no número de 
domicílios brasileiros que possuíam telefone móvel celular (IBGE, 
2015), número que em 2015 correspondia a 39,5 milhões (58,0%), 
com destaque para as regiões Norte e Nordeste nas quais o 

percentual foi de 74,7% e 72,8% respectivamente.  
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Juntamente com o intenso uso de aparelhos eletrônicos vem 
o uso da internet, de 2014 para 2015, a proporção de internautas 

passou de 54,4% para 57,5% do total da população residente (IBGE, 
2015). A Pesquisa Brasileira de Mídia de 2015 (BRASIL, 2015) 
mostrou que quase metade dos brasileiros usa a internet 
regularmente, principalmente, para se informar, para se divertir, 

para passar o tempo livre e para estudar. A pesquisa mostra também 
que são os jovens os principais usuários das novas mídias, 65% dos 
jovens que se conectam diariamente se concentram entre a faixa de 
16 a 25 ano. 

Estas mídias e aparelhos, muitas das vezes, aliados ao uso da 
internet têm ocasionado fortes mudanças, possibilitando assim uma 
maior interação entre as pessoas.  

Graças aos avanços tecnológicos tornou-se possível 
comunicar-se com pessoas de outras cidades, estados ou mesmo de 
outros países; e é devido a estas também, que torna-se possível 
desenvolver múltiplas atividades com pessoas de diferentes 
culturas, pensamentos e peculiaridades. 

Estamos diante de um mundo digital, repleto de apelos visuais 
e de informações disseminadas das mais diversas formas (blogs, 
vídeos, fóruns etc). Podemos até afirmar que vivemos em plena era 
digital, onde a informação e o conhecimento veiculados pelas 
tecnologias e, em especial pelo computador, são a nova moeda das 
economias mundiais e que, portanto, afetam, com a mesma 
intensidade, todas as nações. Esta “nova” era nos fornece uma gama 

de ferramentas a serem utilizadas no ensino, sejam essas 
educacionais ou não.  

Em uma perspectiva histórica podemos destacar o livro como 
a primeira grande conquista tecnológica da escola, o qual a anos vem 

sendo o carro-chefe tecnológico na educação (TARJRA, 2012). 
Outras tecnologias educacionais foram sendo incorporadas ao 
processo de ensino e de aprendizagem ao longo dos anos como: 
quadro negro, giz, mimeógrafo, papel carbono, entre outros. 
Atualmente, televisores, aparelhos de som, DVD, Blu-Ray, data 
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show, computadores, smartphones, lousas digitais, notebooks, 
tablets e acesso à internet são meios cada vez mais percebidos nas 

unidades escolares, aos quais têm configurando-se como 
instrumentos com potencialidade para gerar maior organização, 
agilidade, praticidade e um melhor desempenho no trabalho 
docente. 

Estando em um momento onde as mídias digitais e os 
aparelhos eletrônicos tornaram-se ferramentas que afetam de 
forma direta ou indireta toda a população, o ensino precisa se 
relacionar com a realidade social e cultural em que os alunos estão 
inseridos. No que se refere ao uso das tecnologias na educação Vidal 
e Maia (2010) abordam que: 

 
Este conceito, ao longo do tempo, tem incorporado novos 

elementos, em função não só dos avanços no campo da pedagogia, 
psicologia e didática, mas também pela evolução da ciência e da 
tecnologia com o desenvolvimento de novos equipamentos e 

aparelhos, com a ampliação, inclusive, de suas potencialidades de 
uso pedagógico. (VIDAL e MAIA, 2010, p. 38) 

 

Recebe assim enfoque no meio educacional as tecnologias 
digitais como o computador, os smartphones e tablets, devido às 
inúmeras possibilidades de uso destes instrumentos e de sua 
presença marcante em nossa sociedade e no cotidiano dos discentes, 
que segundo Serres (2015):  

 
"(...) habitam o virtual. As ciências cognitivas mostram que o uso 

da internet, a leitura ou a escrita de mensagens com o polegar, a 
consulta à Wikpedia ou ao Facebook não ativam os mesmos 
neurônios nem as mesmas zonas corticais que o uso do livro do 

quadro negro ou do caderno. Essas crianças podem manipular 
várias informações ao mesmo tempo. Não conhecem, não 

integralizam e não sintetizam da mesma forma que nós, seus 
antepassados." (SERRES, 2015, p.19). 
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Para grande parte do alunato, do ensino básico e superior, 
composta pela geração Z4 ou ainda polegarzinhos (as)5, a sala de aula 

tradicional já não acompanha a realidade mutante na qual estamos 
inseridos. CALDEIRA (2014) afirma que: 

 

“O saber, aquilo que deveríamos ensinar para eles/as, tinha como 
suporte a escrita, os livros. Agora, com a internet, ele está 

disponível a todos/as, em todo lugar. O antigo espaço de 
concentração do saber se dilui. Ninguém precisa deslocar-se para 
aprender alguma coisa. Diante disso, sentimos ser necessária uma 

mudança no ensino, tal como os gregos precisaram criar a 
Pedagogia quando da invenção da escrita. Afinal, a/o 
polegarzinha/o têm sua cabeça fora de seu corpo: o computador 

funciona como uma cabeça bem cheia, na qual é possível acessar a 
qualquer informação. Ele/a não mais precisa do saber transmitido. 
” (CALDEIRA, p. 188) 

 

Segundo Alencar (2015) os alunos de hoje (geração Z) têm 
contato com as tecnologias digitais desde os primeiros anos de 
idade. O que torna imprescindível a inserção destas tecnologias em 
sala de aula. O professor possui inúmeras ferramentas para realizar 
este trabalho, no entanto, é necessário ressaltar que o uso dessas 
deve ser cuidadosamente pensado e planejado para que se alcance 
os objetivos desejados no processo de ensino-aprendizagem, 

evitando assim que estas sejam utilizadas como meras alegorias. 
A inserção das novas tecnologias na educação traz a 

necessidade de especializações dos saberes, de um novo modelo 

educacional, com ela pode-se desenvolver um conjunto de atividades 
com interesses didático-pedagógicos. (LEOPOLDO, 2004, p. 09). 
Para trabalhar com estas em sala de aula é imprescindível que o 

                                                            
4 Geração Z - grupo de pessoas nascidas aproximadamente entre a década de 1990 e o ano de 2009 
que se encontram constantemente conectadas (BARROQUEIRO, 2011). 

5 Polegarzinha (o) - Um novo ser humano (com uma nova cabeça, uma nova geografia, uma nova 
temporalidade) nasceu desde os anos 1970. Esse ser humano conhece de outra forma; comunica-se 

usando outra língua (haja vista o surgimento de inúmeras novas palavras e os novos modos de 

escrever) e utiliza outro órgão para falar: os polegares (daí o nome, polegarzinha/polegarzinho). 
(SERRES, 2015). 
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educador esteja atento aos novos conceitos e novas formas de 
ensinar e aprender, o que perpassa a didática, conjunto de ideias e 

métodos, que privilegiam a dimensão técnica do processo de ensino 
(VEIGA, 1989). 

Conforme Leopoldo (2004, p. 19) “a reflexão, como princípio 
didático, é fundamental em qualquer metodologia, levando o sujeito 

a repensar o processo do qual participa dentro da escola como 
docente”. A incorporação de tecnologias digitais no espaço escolar 
ainda é um embate, pois manifestam implicitamente ou 
explicitamente relações conflituosas, fobias, inseguranças por receio 
do novo, preconceito, limitações de visão, discriminação ou por falta 
de orientação pedagógica (VIDAL e MAIA, 2010); entretanto, como 
ressalta Oliveira (1999, p. 58): 

 
O momento de globalização em que vivemos, com crescente 

tomada de consciência de novas maneiras de pensar e até de viver, 
faz com que o educador, psicopedagogo, o psicólogo, enfim, 
profissionais que lidam com crianças e jovens desta geração, 

busquem atualizar-se frente aos novos recursos tecnológicos, a fim 
de se inserirem no tempo presente, procurando acompanhar o 
ritmo cada vez mais rápido das inovações e trocas de informações.  

 

Assim, não se trata de incorporar tecnologias a qualquer 
custo, mas sim, inseri-las de forma consciente, preiteadas por um 
planejamento, que considere o contexto sócio histórico dos 
estudantes, o meio no qual estão inseridos e que possibilite que este 

seja ator do processo ensino aprendizagem.  
Dentre outras possibilidades destaca-se a utilização das 

ferramentas tecnológicas no processo educacional de surdos, 
principalmente pelo fato dos recursos tecnológicos possibilitarem 

maior acessibilidade visual. No entanto, inicialmente essas 
tecnologias foram inseridas no contexto escolar de surdos como 
ferramentas de correção da surdez, ou seja, para auxiliar o trabalho 
docente no processo de reabilitação da fala de e da audição. 
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O educador Alexander Melville Bell e Alexander Graham Bell, 
destacaram-se no processo de uso tecnológico como meio de 

reabilitação da fala. O pai do inventor do telefone Graham Bell o 
professor Melville Bell, desenvolveu um sistema ilustrativo dos 
lábios, garganta, língua, dentes e palato, chamado de “Fala Visível” 
ou “Linguagem Visível”. Esse sistema era adotado por professores 

como ferramenta didático-pedagógica na educação de surdos. 
Seguindo os passos do pai Graham Bell dedicou-se aos estudos 
tecnológicos, da acústica, da fonética e da mecânica da fala na 
educação de surdos, em 1872 publicou a obra “O pioneiro da fala 
visível” e em 1880 foi defensor do método oral na educação de 
surdos no Congresso Internacional de Surdo-Mudez, em Milão – 
Itália. (STROBEL, 2009) 

As tecnologias no contexto de educação de surdos, nesse 
período eram percebidas como ferramentas de estímulo a percepção 
auditiva e a linguagem oral; em decorrência deste fato, muitos 
surdos foram cobaias para procedimentos científicos, pois 
acreditava-se que surdos “não são entidades na sociedade, são 
máquinas vivas e estátuas... Não possuem sequer instintos animais... 
As suas mentes são vazias... Para elas o mundo moral não existe. Os 
vícios e as virtudes são irreais”. Pensamentos do Abade Sicard, reitor 
do Instituto dos surdos Mudos de Paris, em 1800. Estudos 
evidenciados por Souza (2012) apud (PESSOTTI, 1984); (LANE, 
1992, p.192). 

Como exemplo de procedimentos médicos tecnológicos 

realizados com surdos destinado a cura da surdez, destacamos os 
trabalhos do médico do Institut des Sourds-Muets Jean Marc-
Gaspard Itard que em dezembro de 1800 tomou posse como 
primeiro titular médico do instituto (CORDEIRO 2006). Jean Itard 

fazia seus experimentos usando métodos de descargas elétricas nos 
ouvidos de surdos, baseando seu experimento nos estudos de um 
cirurgião italiano que utilizou a eletricidade para reanimar a perna 
de uma rã, pois acreditava que ao dar uma descarga elétrica no 
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ouvido do surdo este seria reanimado, e assim este se tornaria um 
ouvinte. Souza (2012) apud (PESSOTTI, 1984; LANE, 1992, p 192). 

 

Os estudos médicos sobre a deficiência, a linguagem e a influência 
da tecnologia na medicina fez com que diversos médicos 
começassem a desenvolver seus trabalhos com surdos nos 

estabelecimentos educacionais. Nesses procedimentos eram 
priorizados os aparelhos auditivos e materiais concretos que 

estimulassem a audição e a fala. Esses eram os procedimentos mais 
brandos, pois muitos surdos, nesse período eram cobaias para 
procedimentos científicos. “Estas crianças não são entidades na 

sociedade, são máquinas vivas e estátuas... Não possuem sequer 
instintos animais... As suas mentes são vazias... Para elas o mundo 
moral não existe. Os vícios e as virtudes são irreais”. Pensamentos 

do Abade Sicard, reitor do Instituto dos surdos Mudos de Paris, em 
1800.  

 

O interesse dos médicos sobre a mudez, ocasionada pela 
surdez, poderia ser atribuído ao importante papel da Medicina no 
período da revolução científica, em especial da anatomia, em que 
passaram a se dedicar ao estudo da fala dos surdos, assim como de 
suas possibilidades de aprendizagem. Desta forma, estabeleceu-se 
uma estreita relação entre a Educação Especial, a Medicina e a 
Tecnologia.  

 

Foram mais de cem anos de práticas enceguecidas pela tentativa 
de correção, normalização e pela violência institucional. 
Instituições estas que [...] requeria uma capacidade para controlar, 

separar e negar a existência da comunidade surda, da língua de 
sinais, das identidades surdas e das experiências visuais. (SKLIAR, 
1998, p. 7) 

 

No passado, o objetivo do uso das ferramentas tecnológicas na 
educação de surdos era voltado ao objetivo de “corrigir a surdez”, 

hoje, porém, mais do que oferecer assistência às necessidades, o uso 
da tecnologia visa auxiliar no desenvolvimento do potencial 
cognitivo, criativo, linguístico, comunicacional e sócio afetivo da 
comunidade surda. Na educação de surdos a tecnologia apresenta-
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se como uma ferramenta pedagógica imprescindível, capaz de 
auxiliar no processo de comunicação escrita, visual e de interação 

dos surdos. 
A perspectiva dos Estudos Culturais e dos Estudos Surdos6 

permite uma nova visão da percepção do sujeito surdo, pois ele 
começa a ser percebido como surdo, a partir de uma diferença 

cultural, linguística. Ele passa a ser visto e representado por uma 
cultura, uma identidade, uma língua, uma experiência visual. 

Campello (2007, p. 128) ressalta que: 
 
É necessário refletir (...) em relação à construção de uma 
pedagogia visual, campo desconhecido pela maioria, levando em 

consideração a realidade do ensino, principalmente quanto à 
aquisição da linguagem e dos recursos didáticos do ensino às 
pessoas surdas no âmbito escolar.   

 

Desse modo, propor uma Pedagogia Visual na educação de 
surdos vai ao encontro da valorização linguística e cultural dos 
povos surdos7 e contrapondo-se à percepção da surdez como 
deficiência, como incapacidade. As tecnologias abrem-se assim 
como uma possibilidade do professor proporcionar um ensino 
adequado ao público surdo, de forma a integrá-los nas aulas e não 

tratá-los como um público isolado. 
 
Tecnologias e Educação Bilíngue para Surdos 

 

O Bilinguismo defende que a língua de sinais e a língua oral 
sejam consideradas para os surdos diglossicamente, sem que uma 
prejudique a outra, tendo como objetivo principal a comunicação do 

                                                            
6 Os Estudos Surdos, originalmente iniciados no sul do País, tem se expandido e tem um vasto campo 

de abrangência, possibilitando aprofundadas reflexões sobre a cultura surda, a Libras e seus falantes. 
(KÉZIO e PIMENTEL, 2016) 

7 Quando pronunciamos ‘povo surdo’, estamos nos referindo aos sujeitos surdos que não habitam no 

mesmo local, mas que estão ligados por uma origem, por um código ético de formação visual, 

independente do grau de evolução linguística, tais como a língua de sinais, a cultura surda e quaisquer 
outros laços”. (STROBEL, 2008, p.29). 
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surdo com as duas línguas. Acredita-se que por intermédio da língua 
de sinais, este pode desenvolver-se linguisticamente e 

cognitivamente sem enfrentar tantas dificuldades. A proposta 
bilíngue enfatiza a postura política, cultural, social no processo 
educacional do surdo.  

Quadros, (1997, p.27), ressalta que: 
 
Se a língua de sinais é uma língua natural adquirida de forma 
espontânea pela pessoa surda em contato com as pessoas que 

usam essa língua e se a língua oral é adquirida de forma 
sistematizada, então as pessoas surdas têm o direito de ser 
ensinadas na língua de sinais. A proposta bilíngue busca captar 

esse direito.  O bilinguismo é uma proposta de ensino usada por 
escolas que se propõe a tornar acessível à criança duas línguas no 
contexto escolar. Os estudos têm apontado para essa proposta 

como sendo a mais adequada para o ensino de crianças surdas, 
tendo em vista que considera a língua de sinais como língua 

natural e parte desse pressuposto para o ensino da língua escrita. 

 
O propósito de uso da língua é compartilhar informações, mas 

para que uma língua seja aprendida é necessária à interação, pois a 
língua do adulto será aprendida por uma criança. No processo de 
aquisição da - LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) faz-se necessário 
o contato entre crianças surdas e o adulto surdo ou um ouvinte 
proficiente em língua de sinais, pois neste contexto a criança está 
exposta ao input8 adequado para a aquisição da linguagem 
acontecer de forma natural. Sá, (2002, p.105), enfatiza que: “atribui-

se importância ao uso da língua de sinais na construção da(s) 
identidade(s) do surdo, pelo valor que a língua tem como 
instrumento de comunicação, de troca, de reflexão, de crítica, de 
possibilidades”. 

Os discursos sobre a cultura e identidade enfatizam os estudos 
culturais associando sua importância na história e na educação de 
surdos. É através da língua que a cultura de um povo se constitui, 

                                                            
8 Expressão da língua inglesa que significa “entrada”. 
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integra e se identifica como pertencentes de uma identidade. Assim 
como as demais culturas a comunidade surda passa as experiências 

vividas através de suas memórias, relatos das experiências passadas 
e anseios futuros. Essas lembranças traduzem-se em representações 
ou símbolos, cuja expressão material visualiza-se no patrimônio 
cultural das populações ou comunidades, tratando-se de valores e 

significados, costumes, tradições. (PERAZZO, 2006, p. 63) 
A busca por uma educação voltada para o aspecto visual 

movimentou a comunidade surda em encontros, seminários, 
conferências e congressos e resultou na elaboração do documento: 
“A Educação que Nós Surdos Queremos” no pré-congresso ao V 
Congresso Latino Americano de Educação Bilíngue para Surdos, 
realizado pelo NUPPES/UFRGS, em 1999, que reuniu 

pesquisadores, profissionais, familiares e lideranças da comunidade 
surda mundial (Brasil, América Latina, América do Norte e Europa) 
e viabilizou a força da mobilização política da comunidade surda. 
Esse documento foi norteador para a elaboração de um decreto que 
iria regulamentar a Lei de Libras no Brasil, posteriormente, 
ressaltado pela Feneis (1999):   

 
25. Elaborar uma política de educação de surdos com escolas 

específicas para surdos (p. 5).   
26. Considerar que a escola de surdos é necessária e deve oferecer 

educação voltada para princípios culturais e humanísticos, 
promovendo o desenvolvimento de indivíduos cidadãos e sendo 
um centro de encontro com o semelhante para produção inicial da 

identidade surda (p. 5).   
53. Substituir o termo de “deficiente auditivo” por surdo, 
considerando que o deficiente auditivo e o surdo não têm a mesma 

identidade: o deficiente auditivo usa comunicação auditiva, tendo 
restos auditivos que podem ser corrigidos com aparelhos; o surdo 

usa comunicação visual (línguas de sinais) e não usa comunicação 
auditiva (p. 8).   
58. Propor o reconhecimento e a regulamentação da língua de 

sinais em nível federal, estadual e municipal para ser usada em 
escolas, universidades, entidades e órgãos públicos e privados (p. 
9).   
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59. Considerar que as línguas de sinais são línguas naturais das 

comunidades surdas, constituindo línguas completas e com 
estrutura independente das línguas orais (p. 9). 71.  
 

A comunidade surda contempla em seus movimentos lutas 
por seus direitos sociais, políticos, econômicos, culturais, 
linguísticos e educacionais. A cultura surda compreende a língua de 
sinais, artefatos culturais, ideológicos e materiais. Dentre os 
artefatos materiais podemos destacar os dispositivos tecnológicos 
eletrônicos não auditivos como os telefones para surdos, campainha 
com sinal luminoso, relógios com despertadores vibratórios, fax, 
internet, mensagens por celulares, redes sociais, webcams, 
aplicativos de conversa em vídeo, closed-caption, legendas em língua 
oral escrita, entre outros, ou seja, materiais que são adaptados, 

adequados ou usados para atender às suas necessidades, focando, 
principalmente o canal visual.  

A comunidade surda visa adequar o uso da tecnologia e seus 
canais de produção/recepção à característica visual-espacial da 
língua de sinais para sua comunicação e educação. A utilização das 
tecnologias em sala de aula proporciona interesse nos estudantes, 
porém só o uso das ferramentas não é o suficiente, faz-se necessário 
que o professor, através da ferramenta, estabeleça estratégias que 

correspondam a peculiaridade visual do surdo.  
Libâneo (2001, p. 36) se refere à ação docente quando diz que:  

 
É certo, assim, que a tarefa de ensinar a pensar requer dos 
professores o conhecimento de estratégias de ensino e o 

desenvolvimento de suas próprias competências do pensar. Se o 
professor não dispõe de habilidades de pensamento, se não sabe 
“aprender a aprender”, se é incapaz de organizar e regular suas 

próprias atividades de aprendizagem, será impossível ajudar os 
alunos a potencializarem suas capacidades cognitivas. 

 

As novas tecnologias contemplam um mundo de 
possibilidades e potencialidades acessíveis visualmente para os 
surdos, possibilitando-os a alçar novos horizontes e a necessidade 
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de introduzir suas necessidades educacionais ao campo visual. O uso 
da imagem está inserido no contexto educacional de surdos, visto 

que vivem em mundo visual. Novos parâmetros que norteiam os 
estudos da visualidade na educação de surdos evidenciam os estudos 
das expressões e comunicação visual, pedagogia, didática e o uso da 
tecnologia educacional por meio da computação, sua compreensão, 

linguagens e manifestações imagéticas (CAMPELLO, 2008). 
O uso da imagem na educação de surdos é destacado pelo 

MEC (2006) quando afirma que: 
 
Desenhos/ilustrações/fotografias - poderão ser aliados 
importantes, pois trazem, concretamente, a referência ao tema que 

se apresenta. Toda a pista visual pictográfica    enriquece    o    
conteúdo    e    estimula    o    hemisfério    cerebral não-linguístico, 
tornando-se um recurso precioso de memorização para todos os 

alunos. (p. 75) 
 

A educação de surdos destaca a presença de novos discursos 
para mediar o conhecimento. A cultura da imagem está implícita ou 
explicitamente na pedagogia imagética, que interage com a 
educação de surdos. Os estudos imagéticos e tecnológicos precisam 
ser considerados quanto à educação de surdos, dado que sua língua, 
reconhecida pela Lei nº 10.436/02, inscreve suas características 
viso-espaciais nos estudos visuais e, portanto, encontra-se na 
imagem uma forte aliada aos surdos. Destaca-se, ainda na referida 
lei o Art. 1o que afirma que: “é reconhecida como meio legal de 

comunicação e expressão a Língua Brasileira de Sinais - Libras e 
outros recursos de expressão a ela associados. ” 

Conforme Nery e Batista (2004): 
 

(...) o processo de ensino do aluno surdo se beneficia do uso das 
imagens visuais e que os educadores devem compreender mais 
sobre seu poder construtivo para utilizá-las adequadamente; a 

formação de conceitos seria facilitada utilizando representações 
visuais, e a sua adoção, nas atividades educacionais, auxiliaria no 
processo de desenvolvimento do pensamento conceitual, porque a 
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imagem permeia os campos do saber, traz uma estrutura e 

potencial que podem ser aproveitados para transmitir 
conhecimento e desenvolver o raciocínio (p. 290).   
 

O uso das tecnologias na pedagogia visual proporciona uma 
maior aplicabilidade no processo de ensino e de aprendizagem 
através da utilização de ferramentas como: jogos interativos, 
softwares educacionais, dicionários digitais, entre outros aspectos 
das novas tecnologias que correlacionadas à comunicação visual 
para surdos.  

A utilização da pedagogia visual na educação de surdos vai de 
encontro com a valorização cultural dessa comunidade, pois a escola 
é um espaço de transmissão de conhecimento entre gerações, sejam 
estes culturais, histórico, social, científico e tecnológico. Vale 

ressaltar que a pedagogia visual confronta a percepção da surdez 
como “deficiência9” que percebe o surdo como incapaz e medicável, 
essa visão não condiz com os Estudos Culturais dos Povos Surdos e 
propaga a Pedagogia Corretiva ou Medicalização da Surdez10 que 
defendem o fracasso cognitivo através do uso dos sinais e da 
linguística visual. Ao afirmarem que não são deficientes, mas sim, 
Surdos11 e membros de uma cultura surda, surdos enfatizam que os 

                                                            
9 Na visão clínico-terapêutica, a surdez é vista como deficiência em relação à comunidade ouvinte, 
colocando os surdos em desvantagem, se compararmos à maioria da população. O conhecimento na 
área médica classifica o surdo em graus de perda auditiva. (SKLIAR, 1998). 

10 Pedagogia Corretiva ou Medicalização da Surdez foi o período em que as escolas se transformaram 

em âmbitos médicos, a educação antes coletiva transformou-se em educação individual, ou seja, as 

escolas se transformaram em clínicas de reabilitação, em busca da normalização do sujeito surdo. A 
partir desta visão, a surdez afetaria de um modo direto a competência linguística das crianças surdas, 

estabelecendo assim um equívoco da identidade entre a linguagem e a língua oral. Desta ideia, se 

deriva, além disso, a noção de que o desenvolvimento cognitivo está condicionado ao maior ou menor 
conhecimento que tenham as crianças surdas da língua oral. Skliar, (1997, p. 110-111). 

11 Sassaki (2008) questiona: qual terminologia adequada chamará esta pessoa? Como nos referiremos a 
ela? De surda? De pessoa surda? De deficiente auditiva? De pessoa com deficiência auditiva? De portadora 

de deficiência auditiva?  De pessoa portadora de deficiência auditiva? De portadora de surdez? De pessoa 

portadora de surdez? Tem tantas terminologias que até perturba a sociedade que embasam as 

informações acerca de surdos em várias teorias diferentes. A comunidade surda usam o termo ‘surdo’, 
pois entendem que essa denominação engloba uma diferença cultural. Segundo os surdos linguistas 

americanos Padden e Humphries (2000), o povo surdo americano optou por ‘Deaf’. ‘Deaf’ com letra 

maiúscula representa a comunidade usuária da Língua de Sinais Americana (ASL) e uma cultura 
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recursos adaptativos a falta do sentido da audição, desenvolvida por 
estudiosos ouvintes ao longo da história, os habilitam a viver de 

forma digna e plena, contanto que seja respeitada a sua língua, a sua 
cultura. Contudo afirmam que as tecnologias são bem-vindas, 
contanto que tragam ganhos reais sem prol em risco a sua 
integridade física e psíquica. (STUMPF, 2009) 

O MEC (2006) evidencia a utilização dos recursos 
tecnológicos como instrumentos ricos e atuais para ser trabalhado 
em sala de aula na educação de surdos: 

 
Recursos tecnológicos (vídeo/TV, retroprojetor, computador, 
slides, entre outros) – constituem instrumentos ricos e atuais para 

se trabalhar com novos códigos e linguagens em sala de aula. A 
preferência deve ser por filmes legendados, pois isto facilita o 
acompanhamento pelos surdos. No entanto, é sempre bom estar 

discutindo, previamente, a temática a ser desenvolvido, o enredo, 
os personagens envolvidos, pois caso a legenda não seja totalmente 

compreendida, por conta do desconhecimento de algumas 
palavras pelos alunos surdos, não haverá prejuízo quanto à 
interiorização do conteúdo tratado. (p. 75) 

 

A utilização da TV, DVD, data show, vídeos, internet, 
softwares, redes sociais, e-mail, chat, webcam, mensagens de textos 
de celulares se tornam objetos de aprendizagem e oportunizam e 
motivam o acesso e a participação dos surdos em seu processo 
educacional, visto que suas experiências de comunicação são de 
caráter visual. É de importância construir meios e espaços 

alternativos que propiciem o desenvolvimento cognitivo e 
socioafetivo dos surdos, esses espaços podem ser efetivados em 
escolas ou salas de aula virtuais nas quais ofertem interação com o 
outro e acesso à informação visando à formação desse sujeito. 

(KÉZIO, 2016, p. 77) 
 

                                                            
diferente, porém as pessoas que apenas têm "problemas de audição", como idosos ou ouvintes que 

subitamente perdem a capacidade de ouvir, não são ‘Deaf’, mas sim ‘deaf’.  O uso da palavra ‘deaf’ com 
letra minúscula trata das pessoas que não ouvem, seja qual for a sua identidade cultural.  
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Igualmente na teoria cultural e de Estudos Surdos, que provêm da 

constituição dos Surdos apresentando seus diversos artefatos, 
como: língua de sinais, história cultural, identidade, pedagogia, 
literatura, artes, trabalho, tecnologia, teatro, pintura e outros. (...). 

Pela ausência do som, criamos as nossas informações sobre a 
cultura do seu criador em detrimento da maioria da comunidade 
Surda e seus usuários que perderam ou nunca tiveram contato 

com a língua de sinais. O artefato varia e é acrescido ao longo do 
tempo, dependendo da evolução da tecnologia, de novas 

descobertas e dos recursos que nós necessitamos para viver por 
meio da visão. (CAMPELLO, 2008 p.91) 
 

Nesse contexto, faz-se necessário, por parte do professor, a 
constante busca de uma didática que proporcione a valorização dos 
envolvidos no processo educacional do surdo a fim de proporcionar 

um ensino embasado em uma pedagogia visual. Enfatizando que o 
saber pedagógico, o docente ultrapassa a barreira do conteúdo, ele 
analisa criticamente o projeto econômico, político e social na relação 
do processo de ensino e de aprendizagem, reconhecendo a didática 
como ferramenta grandiosa no contexto educacional.  

O processo de ensino e de aprendizagem requer dos 
professores estratégias e o desenvolvimento dessas estratégias, no 
entanto, Mantoan (2006, p. 59) ressalta: “não há como mudar 
práticas de professores sem que os mesmos tenham consciência de 
suas razões e benefícios, tanto para alunos, para escola e para o 
sistema de ensino quanto para o seu desenvolvimento profissional”.  

No Brasil, nas últimas décadas, o uso das tecnologias na 

educação tem recebido incentivo por parte do Ministério da 
Educação (MEC) que por sua vez tem instalado laboratórios de 
informática nas escolas para uso de docentes e estudantes. (VIDAL 
e MAIA, 2010, p.41). Um exemplo desse incentivo, é o Programa 

Nacional de Informática na Educação (Proinfo), criado em 1997 pelo 
MEC, vinculado à Secretaria de Educação a Distância (SEED); ao 
qual beneficiou e continua beneficiando milhares de escolas da rede 
pública de ensino proporcionando o acesso às tecnologias através de 
um espaço dentro da própria escola (VALENTE, 1999). 
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O computador incorporado às novas tecnologias de comunicação 
deixa de ser um processo ensino/aprendizagem individualizado, 
para oferecer um ambiente de cooperação, possibilitando a criação 

coletiva de um conhecimento compartilhado. Estimula o 
desenvolvimento da socialização através de trabalhos coletivos e 
grupais, possibilita a utilização de softwares educativos e 

aplicativos direcionados a grupos de características diferenciadas, 
bem como, incentiva a cooperação exercitando o respeito ao colega 

e ao professor. O desenvolvimento da criatividade acontece através 
de temas propostos de forma interdisciplinar, utilizando a 
informática como uma ferramenta de apoio. STUMPF (2009, p. 4) 

  

A utilização do computador, smartphone e/ou tablet na 
educação de surdo oportuniza o desenvolvimento da criatividade, a 
cooperatividade entre discentes e docentes e o despertar para o 

desenvolvimento linguístico e cultural. Para o estudante surdo as 
novas tecnologias caracterizam-se um mundo de possibilidades e 
potencialidades que garante a acessibilidade visualmente, alçando 
novos horizontes e a necessidade de introduzir suas necessidades 
educacionais ao campo visual, porém este encontra algumas 
barreiras, dentre elas está o não conhecimento da língua de sinais 
por seus professores, bem como o escasso conhecimento sobre a 
cultura da comunidade surda, uma cultura alicerçada nas 

experiências visuais do mundo em que os surdos estão inserido. 
A pedagogia visual facilita o processo de ensino e de 

aprendizagem do sujeito surdo, pois visa superar as dificuldades no 

processo de ensinagem12 do estudante surdo através da construção 
de valores visuais, as ferramentas interativas garantem uma maior 
aplicabilidade que proporcionam o processo de ensinagem do surdo. 

                                                            
12 Ensinagem é um termo bastante utilizado na área da Psicopedagogia clínica, institucional e 

hospitalar para exemplificar uma situação de ensino da qual necessariamente ocorra a aprendizagem, 

essa situação deve ser uma parceria entre professor e aluno, neste caso destacamos o aluno surdo e o 
seu professor. Essa parceria entre educador e educando é uma condição fundamental para o 

enfrentamento do conhecimento, indispensável a construção do aluno no percorrer de sua 

escolaridade. Termo primeiramente evidenciado por (ANASTASIOU, 1998) e destacado por (KÉZIO e 
AGRELLO, 2017). 
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Utilizar as novas tecnologias não garante a escola um avanço de 
qualidade se esta continuar com os antigos processos da 
aprendizagem tradicional de transmissão de informações. É 

preciso utilizá-las como ferramentas de trocas cognitivas. E, no 
caso dos surdos, a língua a ancorar essas práticas precisa ser a 
Libras. Mais importante do que a informação é saber buscar e 

trabalhar com ela. O centro do processo educacional devem ser as 
trocas, as interações, cooperação entre os pares, as pesquisas, os 

trabalhos em grupo, todas essas, habilidades necessárias para a 
sociedade do conhecimento em que vivemos hoje. Para além da 
aquisição do conhecimento essas abordagens privilegiam o 

processo de construção do conhecimento do aluno, dando 
oportunidades de aumentar a compreensão de conceitos 
complexos, estimular a imaginação e a criatividade visando o 

desenvolvimento dos processos mentais superiores (STUMPF, 
2009, p. 3-4). 

 

No período escolar, ao ter acesso às tecnologias estudantes 
surdos terão um maior acesso a língua adquirindo novos 
conhecimentos linguísticos através do contato com outros surdos e 
ouvintes falantes de Libras e um maior acesso a língua portuguesa, 
em sua modalidade escrita ao utilizar recursos como editores de 
textos, redes sociais, pesquisas acadêmicas na internet, dentre 
outros. 

Evidenciando as barreiras que os surdos encontram no uso 
das novas tecnologias Stumpf (2009) ressalta: 

 

Contudo, outra barreira importante dificulta a total acessibilidade 
por parte dos surdos às novas tecnologias: elas são visuais, mas em 
sua grande maioria, demandam sujeitos alfabetizados. A 

população surda, em nosso país e na maioria dos países, é em 
grande parte, composta de analfabetos funcionais na escrita da 

língua oral do próprio país e as produções em Libras exigem a 
disponibilidade de vários artefatos de cultura como câmeras, 
vídeos, tradutores, intérpretes etc. São dificuldades que aos poucos 

vão sendo vencidas. Porém, anterior a estas demandas, existe uma 
que, no caso dos surdos, é crucial para dar início a qualquer 
processo de inserção social e cultural, esta é a aquisição de uma 



218 | Educação como forma de socialização: Volume 1 
 

consistente língua de sinais, primeiro passo para a constituição do 

sujeito como indivíduo com uma identidade própria e participante 
de um contexto cultural. São todos esses, os novos e grandes 
desafios que se apresentam para tornar acessível à população 

surda as Tecnologias da Informática e da Comunicação - TICs. No 
presente momento histórico brasileiro, a língua de sinais aceita e 
o seu uso regulamentado abrem as portas para profundas 

mudanças na educação dos surdos, pois o acesso a uma língua 
plena, aliada ao uso das novas tecnologias, aponta para reais 

possibilidades de um grande salto de qualidade nessa educação 
cujo principal objetivo é a inclusão do sujeito surdo na escola e na 
sociedade (STUMPF, 2009, p. 2- 3). 

 

Os usos das tecnologias compartilham experiências visuais 
para o desenvolvimento de conteúdos práticos a fim de resolver as 
questões dificultosas do estudante surdo, pois para que o surdo 

possa assimilar o conteúdo proposto o mediador deve acompanhar, 
aprender e elaborar atividades com foco nas necessidades culturais, 
para que essa aprendizagem possa ser valorosa, tanto para a vida 
pessoal e profissional de seu aprendente. 

Na busca por um ensino bilíngue e atividades que 
proporcionem desenvolvimento do potencial cognitivo, criativo, 
linguístico, comunicacional e sócio afetivo dos surdos, tem-se como 
exemplo a produção de histórias em quadrinhos e/ou animações 

stop motion. O aplicativo Armandinho traz um apanhado de tirinhas 
deste personagem, que poderiam auxiliar no ensino da Língua, o 
aplicativo Mundo Gaturro permite que o usuário crie histórias em 

quadrinhos e as compartilhe, assim os alunos poderiam criar suas 
próprias histórias em quadrinhos utilizando a Língua de Sinais e 
depois compartilhá-las com o mundo, adaptando a linguagem dos 
quadrinhos apreendida através do aplicativo Armandinho para a 
realidade da comunidade surda. As animações stop motion, também 
podem ser uma ótima ferramenta de ensino bilíngue, pois os alunos 
de forma simples e rápida poderiam criar suas próprias animações 
com dois tipos de legenda, em língua de sinais e em língua 
portuguesa escrita. 
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Conforme Freire (1997) ensinar inexiste sem aprender, 
quando ressalta que: 

 

Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao 
aprender (...). Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa e foi 
aprendendo socialmente que, historicamente, mulheres e homens 

descobriram que era possível ensinar. Foi assim, socialmente 
aprendendo, que ao longo dos tempos, mulheres e homens 

perceberam que era possível-depois preciso-trabalhar maneiras, 
caminhos, métodos de ensinar (...). Aprender precedeu ensinar ou, 
em outras palavras, ensinar diluía na experiência realmente 

fundante de aprender. Na escola, como resultado do trabalho 
pedagógico, os conceitos do senso comum interagem com os 
conceitos científicos, a experiência anterior, fruto da vivência 

cotidiana, é revisitada na escola, sendo reorganizada para dar lugar 
aos conceitos científicos. (p.23-24-26). 

 

A comunidade surda em especial, recebe os recursos 
tecnológicos como uma ferramenta facilitadora na comunicação e 
expressão, o que estabelece novas possibilidades em seu processo 
educacional. Com o auxílio da tecnologia digital, o professor pode 
proporcionar ao estudante surdo aulas visuais, através de interações 
lúdicas que estimulam o aprendizado as línguas envolvidas no seu 
processo educacional, possibilitando o acesso a pedagogia visual. 
 
Considerações Finais 

 

As vivências tecnológicas na época de Alexander Graham Bell 
e Jean Marc-Gaspard Itard apresentavam propostas de reabilitação 
da surdez, hoje ao serem analisadas pela comunidade surda, são 
tidos como procedimentos invasivos, agressivos e hostis, pois a visão 

defendida por esses estudiosos enfatizou a vertente médica-
tecnológica que visava “a cura”, a busca da medicação da surdez. 
Hoje a comunidade surda visa adequar o uso da tecnologia à 
característica visual-espacial da língua de sinais para seu 
aprimoramento de comunicação e educação. 
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Surdos fazem uso da webcam, mídias sociais e demais 
recursos tecnológicos para expandir sua língua e aprender novas, e 

com o auxílio das novas tecnologias pode-se proporcionar aos 
estudantes surdos momentos de interação visual, que enfatizam 
suas características linguísticas, promovendo o acesso à uma 
pedagogia visual.  

Mais do que oferecer assistência às peculiaridades do surdo, o 
uso da tecnologia visa auxiliar no desenvolvimento do potencial 
cognitivo, criativo, linguístico, comunicacional e sócio afetivo. O 
processo de mediação pedagógica pode definir a forma de utilização 
das tecnologias. A utilização de vídeos na tradução da língua de 
sinais para a língua oral escrita ou entre línguas de sinais, a 
utilização das redes sociais na tradução da língua oral escrita para a 

língua de sinais, o uso dos programas de escrita de sinais SignPuddle 
ou do SignWriter Studio no processo escrita ou leitura do método 
SignWriting são sugestões de atividades que podem ser realizadas 
com recursos tecnológicos que são fundamentais para o crescimento 
linguístico e cultural das pessoas surdas. 

Ao utilizar recursos como notebook, vídeos, internet, 
softwares, redes sociais, e-mail, chat, webcam, o professor viabiliza 
o acesso e motiva a participação dos surdos em seu processo 
educacional, visto que suas experiências de comunicação são de 
caráter visual. É fundamental construir meios e espaços alternativos 
que propiciem o desenvolvimento cognitivo e sócio afetivo dos 
surdos, esses espaços podem ser efetivados em salas de aula na qual 

ofertem interação com o outro e acesso à informação visando à 
formação desse sujeito.  

Para tanto, é necessário que esse mediador seja aliado ao uso 
imagético utilizando esse recurso disponível para integrar a sua 

prática docente, sua vivência e experiências sobre os assuntos de 
sala, ou seja, precisa ter preparação e conhecimento das línguas 
envolvidas neste processo de mediação entre a aprendizagem e o 
aluno surdo. Essa preparação envolve a preocupação de dominar a 
língua de sinais, os recursos tecnológicos e a possibilidade do uso 
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dessas ferramentas pedagógicas na construção do desenvolvimento 
do aluno surdo. 

Por isso é necessário que o professor compartilhe vivências 
surdas para que possa desenvolver conteúdos práticos, a fim de 
resolver as questões afanosas do mundo de hoje. Pois para que o 
estudante surdo possa assimilar o conteúdo proposto o mediador 

deve acompanhar, aprender e elaborar atividades com foco nas 
necessidades culturais dos surdos, para que essa aprendizagem 
possa ser valorosa, tanto para a vida pessoal quanto profissional do 
estudante. 
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A docência do ensino superior e os aspectos 

relacionados às práticas e posturas docente do 
professor universitário 

 
Elisângela Bezerra Magalhães1 

Jorge Carvalho Brandão2 

Ana Cláudia de Araújo Xavier3 
 
 
Introdução 

 
Abordar a história do ensino-aprendizagem de nível superior; 

considerar as ferramentas do ensino e do aprendizado 
contemporâneos; avaliar as estruturas do plano de ensino e do 

planejamento educacional, bem como as condições materiais e 
humanas implicadas nos programas de ensino superior, são 
atribuições de uma disciplina de pós-graduação, em assessoria de 
comunicação, de uma faculdade particular de Fortaleza. 

Disciplina essa que objetiva fornecer subsídios para que 
graduados na área de jornalismo, comunicação social, marketing, 
tenham a oportunidade de ter contato com a realidade da profissão 
docente. A ementa da disciplina visa abordar histórica e criticamente 
o ensino-aprendizagem de nível superior; considerar as ferramentas 

                                                            
1 UFC – Doutoranda em Educação – lala2mmagalhaes@gmail.com  
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do ensino e do aprendizado contemporâneos; avaliar as estruturas 
do plano de ensino e do planejamento educacional, bem como as 

condições materiais e humanas implicadas nos programas de ensino 
superior. 

Esse artigo tem como objetivo apresentar as considerações 
feitas pelos estudantes da pós-graduação em assessoria de 

comunicação sobre formação docente no ensino superior e sobre as 
posturas docentes do professor universitário. A pesquisa traz um 
estudo exploratório descritivo que focou em alunos da disciplina, 
onde analisaremos sete (07) entrevistas com cinco (05) perguntas. 
As perguntas abordadas foram as seguintes: diante das discussões 
em sala de aula qual sua opinião sobre a formação do docente do 
ensino superior? Em sua opinião quais as atribuições de um bom 

professor? Que contribuições a disciplina de docência do ensino 
superior trouxe para sua formação? Em sua opinião o conceito de 
trabalho docente é compatível com os planos de carreira de trabalho 
que são estabelecidos nos espaços acadêmicos? O que diz sobre 
planejamento das aulas e ação docente superior? 

Entre muitas questões, a pesquisa possibilitou a discussão em 
torno de alguns desafios ou dificuldades da formação do docente e a 
ação de professores de outras áreas que não são diretamente da 
educação. 
 
O assessor de comunicação e a prática docente 

 

O curso de pós-graduação em assessoria de comunicação ao 
disponibilizar a disciplina docência do ensino superior, traz 
exposições importantes sobre a atuação do professor em diversas 
áreas, por se constituir em um curso que não capacita professores, 

fomenta a importância dos docentes nas diferentes áreas, e a 
disciplina promove também a discussão sobre a necessidade de 
formação pedagógica para profissionais que possivelmente um dia 
será professor universitário da sua área. 
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Os assessores de imprensa desenvolvem muitas funções com 
as seguintes atribuições: tem a responsabilidade de levantar as 

atividades, projetos, bem como todos os serviços e ações procurando 
a agilidade para que seus clientes tornem-se notícias; fazem contato 
com a mídia, divulgando as pautas para matérias a serem publicadas 
em jornais, revistas; divulgam eventos; elaboram textos para serem 

enviados para televisão, rádio, blogs, e muitas funções que envolvem 
eventos e divulgação. 

Diante de todas essas atribuições, algumas perguntas me 
incomodaram durante a disciplina, quem é o professor que ministra 
aulas para esse curso? Que formação tem esse professor? Quais 
saberes envolvem a prática docente desse curso? Diante dessas 
indagações e percebendo a dificuldade de responder todas elas, 

procurei analisar o que os estudantes pensam sobre a docência? Com 
o intuito de traçar um perfil de docente adequado para docência do 
ensino superior e buscar elementos que delineie esse profissional, o 
trabalho foi norteado a parir de questionários aplicados a discentes do 
curso. No entanto o questionário não deu conta de todas as nossas 
indagações, mas proporcionou um delineamento do que os 
estudantes pensam sobre o que é ser professor e suas ações 
pedagógicas em cursos que não sejam de educação. 

Indispensáveis lançar a elaboração de novos conhecimentos 
com a necessidade de constituir e desenvolver professores 
universitários, para que atuem em processos de mudanças. Para 
Veiga (1996. p, 39), 

 
“é preciso uma didática que componha mudanças no modo de 

pensar e agir do professor e que este tenha presente à necessidade 
de democratizar o ensino”. 

 

Pensar em um profissional que atue em diversas áreas do 
saber, direcionando profissionais que não sejam professores a 
repensarem em práticas docentes e como ministrar esses 
conhecimentos aos novos profissionais, traz uma perspectiva de 
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mudança. Os profissionais que não são pedagogos necessitam 
também ministrar aulas sobre os conteúdos específicos de sua área. 

Nesse sentido precisamos nortear esses profissionais, em relação a 
metodologias, didáticas e atitudes docentes. 

Os alunos de assessoria de imprensa têm todas as disciplinas 
do curso voltadas às características especificas de suas necessidades 

profissionais, o que percebi durante a disciplina docência do ensino 
superior foi que todo assunto abordado era novidade e que os 
mesmos nunca tinham discutido nada a respeito sobre docência. 
Não tinha noção de planejamento, currículo e avaliação. 
 
A dimensão do professor e a prática educativa 
 

Falar de docência pode nos remeter as atribuições do 
professor, onde e quando abordamos conceitos de que o professor 
apenas deve ter facilidade em transmitir aulas, ser facilitador da 
aprendizagem, manter-se atualizado, domínio do assunto a ser 
estudado, entender as necessidades dos estudantes como também 
adequá-las. 

No entanto, entendemos que a dimensão do trabalho docente 
vai além desses requisitos citados, pensar em mediações de caráter 
ético, na formação e constituição do ser humano como ser crítico, 
questionador, capaz de emitir suas opiniões, faz-se fundamentais no 
trabalho do professor. Segundo Demo (2004), o professor da 
contemporaneidade deve ser um pesquisador, formulador de 

proposta própria com autonomia, enquanto ator e autor de sua 
história. Esses fundamentos, no entanto, estão presentes no 
trabalho docente desde ensino infantil ao ensino universitário. 

Há que se considerar que o trabalho docente vem se 

modificando ao longo do tempo demandando mais complexidade, 
resultado do contexto social, político, tecnológico e econômico, que 
vem se transformando bruscamente através do desenvolvimento 
científico e tecnológico. No entanto o professor não pode nunca se 
esquecer da importância da reflexão, enquanto processo que pensa 
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no próprio modo de refletir, assim como momento reflexivo sobre 
si mesmo. A ação de reflexão constitui em um pensar e repensar 

sobre a maneira de atuar, sobre a ação. Tornar essa ação 
significativa no significado de conferir sentido ao que fazemos. 

Para Schlermmer (2013, p.82) A formação humana está 
relacionada com o desenvolvimento do sujeito enquanto ser cocriador 

com outros, de um espaço de convivência social desejável. Nessa 
perspectiva é importante obsevar que a formação humana torna-se 
ferramenta fundamental para no processo de ensino e aprendizagem.  

No mundo atual, onde as condições históricas e culturais 
promovem uma nova perspectiva sobre formação humana, ética, 
onde a escola e cidadania sejam disponibilizadas para todos. Nesse 
ponto de vista, a ética compreende uma visão de completude. Morin 

(2000) preconiza que a educação do futuro deve ter como prioridade 
ensinar a ética do gênero humano, a antropoética, para assumir a 
condição humana, alcançar a humanidade em nós mesmos, assumir 
o destino humano e trabalhar para a humanização da humanidade.  

Therrien (2002) nos adverte que o docente deve ser abordado 
em sua tripla relação com o saber: como sujeito que domina saberes, 
que transforma esses saberes e como sujeito que precisa manter a 
dimensão ética desses saberes. Não é possível separar o trabalho do 
professor da ética, o ensino encontra-se num patamar que envolve 
dimensões ideológicas, éticas, sociais, educacionais, humanas que 
sem o desenvolvimento da reflexão sobre a ação, ocasionalmente 
podem afetar a concepção de mundo dos estudantes. 

Importante enfatizar que os docentes estão envoltos às 
relações entre suas ações docentes, os estudantes e a instituição, que 
de uma forma direta refletem e interferem nas condições 
particulares e sociais da forma de pensar dependendo da sua 

formação e de suas visões críticas. 
CUNHA (2004). Salienta que: 
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“É inegável, porém, que a forma de ser e agir do homem revela um 

compromisso. E é essa forma de ser que demonstra mais uma vez 
a não neutralidade do ato pedagógico. ” (p.150) 

 

As relações existentes entre os atores diretos da educação 
certamente nortearão as práticas pedagógicas e interferem no fazer 
pedagógico ditando assim a individualidade de cada docente. Cada 
área de ensino tem suas especificidades nessa perspectiva 
entendemos a necessidade desses docentes de áreas que não 
advenham da pedagogia terem uma formação pedagógica que 
convenham para uma atitude docente coerente com metodologia de 
ensino, avaliação, atitude docente. 
 
Percurso da pesquisa 

 
A pesquisa foi realizada durante a disciplina docência do 

ensino do curso Assessoria de Comunicação de uma Universidade 
Privada de Fortaleza, no mês de outubro de 2015. Para uma análise 
quantitativa, foram pesquisadas (entrevistados) através de 
questionários estruturados 07 (sete) estudantes, onde dessa(s) 
tinham formação diferenciadas. Sendo (05) com graduação em 
jornalismo e duas (02) duas em publicidade. 

Para desenvolvimento do trabalho adotou-se como estratégia 
a coleta de dados ao questionário. Nossa pesquisa é de cunho 
descritivo favorecido pelo contato direto do pesquisador com seu 
objeto de estudo Neves (1996).   Pautamos a pesquisa em um estudo 

de caso, pois de acordo com Yin (1994:92), a utilização de múltiplas 
fontes de dados na construção de um estudo de caso, permite-nos 
considerar um conjunto mais diversificado de tópicos de análise e 
em simultâneo permite corroborar o mesmo fenômeno. De acordo 
com o autor a perspectiva de estudo de caso traz como tática mais 
eficaz, quando se procura respostas para o como e o porquê, 
referidos eventos acontecem. 
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Apresentaremos nossos resultados partindo do pressuposto 
que: A necessidade da aprendizagem se dá por conta da grande 

diversidade de saberes, do avanço tecnológico, e as mudanças de 
paradigmas educacionais que não param, nesses casos há de se 
considerar a prioridade do trabalho pedagógico.  
 

Resultados e discussões 
 

As falas e declarações sobre a disciplina docência do ensino 
superior surpreenderam pelas respostas que de uma forma geral 
foram razoáveis, mas em relação à docência as respostas são 
preocupantes a respeito de como esses conteúdos são abordados 
para esses professores e na qualidade e na apropriação das 

metodologias para planejar e ministrarem aulas. Também se 
observa que os professores ainda são vistos como coitadinhos, e não 
como profissionais que tem como função desenvolver nos alunos 
criticidade e cidadania.   
 
Análise das respostas 
 

Pesquisadora: Diante das discussões em sala de aula qual 
sua opinião sobre a formação do docente do ensino superior? 

 

1ª.. Um guerreiro, pois entender de vários conteúdos e transmitir 
não é fácil, é desafiador. 
2ª.. As maiorias dos cursos de graduação trabalham com 

disciplinas para atender suas necessidades, ou seja, formar 
profissionais para atuar tecnicamente em suas áreas, a docência 
não é o foco do processo educacional.  

3ª. A docência é de suma importância, um campo vasto de 
conhecimento que nos leva a uma reflexão no tocante à forma de 

passar os conteúdos, ao mesmo tempo nos aponta de a prática 
pedagógica deve passar por transformações e reformulações. 
4ª. Valido, a troca de conhecimentos já que no nosso cotidiano 

estamos vivendo essa prática. 
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5ª. Formação continua a necessidade de estar atentos aos 

conhecimentos prévios dos alunos e de rever os planos de aula. 
6ª. A docência envolve conhecimentos que vão além dos 
conhecimentos técnicos adquiridos na graduação, os 

conhecimentos sobre docência são importantes para formação de 
novos docentes. 
7ª. Na Assessoria de Comunicação o saber da docência vem de 

encontro a necessidade do aprendizado técnico e acadêmico a ser 
transmitido de forma organizada e ideal, seguindo as diretrizes da 

docência. 
 

Para Gatti (2010, p. 06), as questões sobre os processos 
formativos. 

 

“Hoje, em função dos graves problemas que enfrentamos no que 
respeita às aprendizagens escolares em nossa sociedade, a qual se 

complexifica a cada dia, avoluma‐se a preocupação com as 
licenciaturas, seja quanto às estruturas institucionais que as 
abrigam, seja quanto aos seus currículos e conteúdos formativos”.  

 

O que se percebe é que as áreas que não são essencialmente 
ligadas a educação, a docência é vista como sacerdócio, uma profissão 
que irá cumprir uma missão, que professores são pessoas que 
aprendem técnicas de trabalho e que exercem suas funções com amor. 

Pesquisadora: Em sua opinião quais as atribuições de um 
bom professor? 
 

1º. Saber o ambiente em que atua entender a necessidade de seu 
público adequando‐as aos conteúdos a ser repassado ter 
sensibilidade, estimular a reflexão critica e fixação dos conteúdos.  

2º. Equilíbrio emocional, domínio do assunto, novas técnicas para 
disseminação do assunto.  
3º. Ser facilitador, manter‐se atualizado, postura profissional no 

exercer de suas atividades. 
4º.  Estabelecer um clima de amizade com a turma, instigar os 

alunos a pensar, realizar dinâmicas.  
5º. Clareza no ensino, adequação didática.  
6º. Mostra o caminho para o conhecimento, despertar no aluno a 

consciência de que este tem muito potencial. 
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7º. Contribuir para o processo de formação social e cidadã dos 

alunos.  
 

Não se pode considerar o professor como aquele profissional 
que apenas ensina, dá aula, transmite conteúdos. Atualmente a ação 
docente apresenta muitos desafios.  

Para Brzezinski (2008, p.1139), 
 

“uma concepção histórico‐social que leva em conta as 
transformações sociais, das forças produtivas e do mundo do 

trabalho, transformações estas que, dialeticamente, provocam 
mudanças no papel social atribuído ao professor”.   

 

Faz‐se necessário pensar numa ação docente onde as relações 
que se estabeleçam sejam desenvolvidas através da mediação e não 

da imposição de regras.  Segundo Veiga (2008), essas relações “é 
uma construção que permeia a vida profissional e é construída sobre 
os saberes profissionais e sobre atribuições de ordem ética e 
deontológica”. 

Pesquisadora: Que contribuições a disciplina de docência do 
ensino superior trouxe para sua formação? 
 

1º.. Diversas contribuições, a noção sobre docência me estimulou 

a desenvolver aptidões na área do saber, fomentando mais meu 
lado acadêmico como pesquisador e quem sabe um dia poder me 

tornar uma facilitadora de cursos na minha área adotando as 
práticas e conceitos vistos nessa disciplina.  
2º. Como se comportar como docente, como ser um bom professor 

e não mais um.  
3º. A disciplina mostrou que não é desperdício investir no 
conhecimento a formação profissional e humana passam pela 

troca que se estabelece entre aluno e professor, o ensino é a base 
na construção do saber.  

4º.. Agregou bastante conhecimento trazendo um novo olhar para 
a forma de passar conteúdos e ministrar aula.  
5º.. Ampliou o modo de olhar e a forma com que os docentes 

reformulam as questões inerentes a construir um modelo de 
ensino pautado em novos conteúdos. Consegui entender a 



234 | Educação como forma de socialização: Volume 1 
 

verdadeira forma de passar conhecimento. A importância da 

didática na compreensão do conteúdo a importância da clareza, da 
fala, e do conteúdo continuo.  
6º. A necessidade de buscar formação para atuar como professor, 

além de planejamento e muita responsabilidade.  
7º. A disciplina agregou novos conhecimentos sobre a educação e 
a didática que se tornam conhecimentos necessários para o 

docente facilitando o processo de aprendizagem. 
 

Atualmente, os atores envolvidos no processo educacional 
remetem ao professor a responsabilidade de apenas entender os 
conhecimentos no campo em que pretende atuar e lecionar. No 
entanto faz‐se necessário pensarmos que o docente não é apenas um 
especialista nesta ou naquela disciplina, sua função se amplia para 
um papel de relevância na sociedade que é de favorecer e mediar que 

os discentes elaborem conhecimentos significativos e construam 
suas próprias identidades. Observamos assim a importância da 
didática no processo de compreensão da ação docente. Para Pimenta 
e Anastácio (2010, p. 37‐38)  

 
“nota‐se que a preocupação com a qualidade dos resultados do 

ensino superior (...) aponta para a importância da preparação no 
campo específico e no campo pedagógico de seus docentes”.  
 

A didática apresenta‐se como ferramenta principal para que 
se estabeleça e efetive‐se o ensino e a aprendizagem de maneira que 
a educação favoreça a formação absoluta do indivíduo. 

Pesquisadora: Em sua opinião o conceito de trabalho docente 
é compatível com os planos de carreira de trabalho que são 
estabelecidos nos espaços acadêmicos? 
 

1º.. Não, observo que existe uma distância entre o trabalho docente 
com os mecanismos de valorização.  
2º. O conceito é muito amplo mais o plano é limitado e com 

restrições onde não deixa o docente crescer.  
3º.. Acredito que a desvalorização do professor já é uma 
disparidade entre ideal e  
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o real, nesse sentido não é coerente.  

4º.. Na prática nem sempre acontece, a educação nas academias 
deve passar por muitas mudanças e deixar de lado os modelos 
tradicionais que ainda existem.  

5º. Saber repassar o que se aprende é uma questão de 
conhecimento é uma opção de campo de trabalho.  
6º. A profissão docente é exige muito do profissional, no entanto 

não reconhecida adequadamente.  
7º.. Um plano de carreira de trabalho pode ser estabelecido com 

meta a se cumprir, dependendo da formação de cada um. 
 

Ferreira e Hypólito (2010) Apud Gatti (2012) caracterizam o 
trabalho docente como um trabalho diferenciado de outros na 
medida em que envolve um alto grau de subjetividade e sobre o qual 
não se tem uma medida absoluta daquilo em que resulta. É 

importante destacar que a papel do docente está em constante 

adaptação às mudanças que a sociedade impõe nesse sentido a ação 
docente não se reduz apenas ao ato de ensinar, mas caracteriza‐se 
por uma função social. 

Pesquisadora: O que diz sobre planejamento das aulas e ação 
docente superior? Diante dos entraves econômicos e sociais, o 
professor tem autonomia para exercer seu papel e a função social de 
sistematização o saber e instigar a autonomia e criticidade dos 
estudantes? 

 
1º. O professor deve ter autonomia, porém há entraves que 

bloqueiam essa postura, contudo o planejamento de aula entra em 
cena para reduzir os impactos que impossibilitam essa autonomia.  
2º. O docente pode ajudar o corpo discente a ter uma nova visão a 

partir do seu planejamento.  
3º. Sobre a autonomia o docente superior tem mais se comparado 
ao ensino fundamental e médio, porém algumas limitações 

também lhe são impostas certas regras das instituições a própria 
burocratização do ensino são fatores limitantes. 

4º. O professor é fio condutor e que tem o poder de persuadir o 
aluno e conduzi‐lo direcionando e instigando o estudante a pensar, 
o professor deve estar preparado para qualquer problema que 

venha a afetar sua condição de ensino.  
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5º. O planejamento é essencial em tudo que fazemos e na docência 

não será diferente, o que faz o professor ser diferente é a postura e 
sua formação.  
6º. O professor tem sim autonomia, mas algumas limitações o 

grande desafio é instigar a autonomia e criticidade dos estudantes, 
inovando e respeitando os limites de cada instituição de ensino.  
7º. Além do planejamento o professor deve pensar como formar, 

organizar e nortear o processo de condução da aprendizagem, 
reinventando e inovando metodologias, mantendo a função social 

da docência. 
 

Embora as limitações sejam impostas e regras tenham que ser 
cumpridas em diferentes instituições de ensino, o planejamento é o 
instrumento que abrange o procedimento de pensamento, de 
determinações sobre o preparo, a metodologia a ser utilizada na ação 

docente. “É o planejamento que define os fins do trabalho 

pedagógico. ” (MEC, 2006, p.42).  Partindo do pressuposto que o 
docente deve ensinar os conteúdos e também nortear o estudante 
para que ele se torne agente determinante na elaboração de seus 
conhecimentos e atuante na sociedade, o docente deve estabelecer 
seu planejamento de maneira que os estudantes possam 
compreender a importância do que está sendo lecionado, num 
contexto histórico e significativo. 
 
Conclusão 
 

Os diferentes olhares e percepções sobre docência do ensino 

superior nos remete a concepção da profissão docente, e de qual 
profissional exerce essa função, isso porque a ação docente nunca é 
estática e imutável; sempre acontece através de um processo, de 
mudanças ocasionadas pela sociedade, mudanças essas, que 
ocorrem envoltas as necessidades de cada curso e de acordo com os 

objetivos de cada formação torna-se um movimento que ocasionam  
novas experiências, novos contextos, novas formações, novos 
objetivos e interações diferentes.  
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O componente principal do ensino, nesta perspectiva, 
apresenta-se sobre a lógica organizacional, desde os objetivos da 

formação, dos currículos específicos, pré-requisitos, do conteúdo a ser 
ensinado, não se preocupando com os sujeitos e os contextos envoltos 
na aprendizagem. Os conhecimentos, muitas vezes apresentam-se 
como representação dos elementos onde sua organização se efetiva 

sem a intervenção dos sujeitos. As características do trabalho docente, 
também são tributárias da coerência e da neutralidade: onde a ética, 
domínio de saberes, segurança, ciência, metodologias adequadas, 
demonstração, parâmetros únicos de avaliação, equilíbrio emocional, 
novas técnicas são essenciais para disseminação da prática coerente e 
sobre a validação do assunto estudado. 

A ação docente envolve conhecimentos prévios, e de 

formação, que vão além dos conhecimentos técnicos adquiridos na 
graduação, os conhecimentos sobre docência são importantes para 
formação de novos docentes.  

Diante a análise das entrevistas sobre a importância de 
estudar sobre a ação docente, observa-se que os estudantes de 
outras áreas destina essa função apenas aos professores parecendo 
que os únicos profissionais que irão exercer essa função será o 
profissional academicamente formado em pedagogia.  

Nesse contexto e sob essas perspectivas encontradas no 
trabalho apresentado analisamos a importância de disseminar o 
conhecimento sobre docência identificando que ação docente não se 
válida apenas para aqueles que têm a formação na pedagogia, pois 

em diversos cursos professores vem desempenhando sua ação de 
forma adequada, no entanto, suas mediações ocorrem diante de 
currículos específicos das diferentes áreas de conhecimento, 
necessitando assim que todos entendam sobre planejamento, 

mediação de aprendizagem, e avaliação, com o objetivo de favorecer 
a aprendizagem dos estudantes de forma significativa. 
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